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Primátorka pozvala úspěšné sportovce

Celkem 29 jihlavských sportovců s pěti trenéry se sešlo
v zasedací místnosti zastupitelstva s vedením města.
Úspěšné sportovce různých
věkových skupin i druhů sportů přijala primátorka města
Karolína Koubová společně s
uvolněným radním Danielem
Škarkou, pověřeným zastupitelem pro oblast sportu
Petrem Ryškou a vedoucím
odboru školství, kultury a
tělovýchovy magistrátu města
Tomášem Koukalem.
„Člověk si při takovém setkání uvědomí, jaké sportovní osobnosti Jihlava ve
skutečnosti má. Vedle slavných fotbalistů a hokejistů město má například dvojnásobného mistra republiky v plavání,
mistryni USA ve vodním lyžování, nebo
mistry Evropy v malé kopané. Nejde
přehlédnout ani rozmach bojových sportů, a hlavně – kolik dívek se v něm drží,
a na jak vysokých pozicích,“ vyjádřila
se primátorka města.
Přijatí sportovci obdrželi od zástupců města Jihlavy drobné dárky a vánoční dekorace. Po společném popovídání byli sportovci pozváni na
drobné občerstvení.
S primátorkou se setkali:

Plavání – členové Jihlavského plaveckého klubu AXIS:
Tereza HORÁKOVÁ – česká reprezentantka v seniorské kategorii,
trojnásobná mistryně ČR na 400 m
polohový závod, 200 m prsa a 200 m
motýlek v loňském roce, a letos
účastnice MS v Číně (10. – 16. 12.
2018);
Lucie JANÝROVÁ – juniorská
reprezentantka, mistryně ČR dorostu na 800 m volný způsob;
Ondřej SLAVÍK – trojnásobný
mistr ČR žactva;
trenér Petr RYŠKA.

Plavání – členové SK Vodomílek:
Martin CÍSAŘ – na 23. ročníku
MČR handicapovaných plavců v
Brně v konkurenci 135 účastníků z
pěti evropských zemí vybojoval ve
100 m volný způsob 2. místo, na tratích 100 m motýlek a 200 m polohově skončil na 3. místě;
Jan BAJER – na Majstrovstvách SR
hendikepovaných športovcov SPV
2018 v Nových Zámkách vybojoval 2
stříbrné medaile za 50 m prsa v juniorech a kategorii open, a 2 bronzové medaile za 50 m volný způsob a 50 m znak.

Judo – člen TJ Sokol Jihlava
Adam RYCHNOVSKÝ – v kategorii starší žactvo získal v letošním
roce 2. místo na MČR a 1. místo na
Českém poháru v Teplicích.

ce WTKA, na kterém startovalo více
než 5 tisíc závodníků;
Natálie KRÁLOVÁ – zlatá medaile
a titul Mistryně světa WTKA 2018
v disciplíně Pointfighting mladší žákyně – 37 kg, a k tomu stříbro a titul
Vicemistryně světa v disciplíně Pointfighting mladší žákyně – 42 kg;
trenér Josef BÍLEK.

Atletika – členové spolku
Atletika Jihlava

Primátorka Karolína Koubová přivítala nejlepší sportovce v jednací síni magistrátu.
Foto: archiv MMJ

Robin DEMETER a Jakub GŐTH
– s českou reprezentací dobyli v srpnu
v ukrajinském Kyjevě titul mistra Evropy v malé kopané. Robin Demeter
skóroval na turnaji celkem 3krát a Jakub Göth se zapsal do statistik 2 góly.

trenér Václav ŠŤASTNÝ – 1.
místo na MČR MMA mužů 2018,
účast na MS MMA juniorů v Bahrajnu 2018;
Jan CHALUPSKÝ – zápas řeckořímský (člen SK Jihlava), v roce
2018 vicemistr ČR a Mistr ČR v
soutěži družstev mužů v zápase
řeckořímském.

Silový trojboj – členové
spolku Powerlifting Jihlava

Moderní gymnastika – člen
TJ Sokol Bedřichov

Tomáš ŠÁRIK – 3. místo na soutěži Arnold Clasik 2018 v USA, 5.
místo na ME v silovém trojboji v
Plzni a 6. místo na MS v trojboji ve
Švédsku;
František KRUŽÍK – 2. místo na
MČR v trojboji v Bohumíně, 7. místo na ME v benčpresu ve Francii.

Anna PROKŠOVÁ – na MČR v
Praze v kat. Starší Naděje získala
loni ve víceboji 3. místo;
trenérka Liběna MENŠÍKOVÁ

Malá kopaná – členové spolku Malá kopaná Jihlava

Rockenrol – členové klubu
Elvis Jihlava
Tomáš MENŠÍK + Kateřina ŽAHOURKOVÁ – loni 9. 6. se v Praze
stali vicemistry ČR v kategorii B, což
je druhá nejvyšší kategorie v RnR.
Tančí spolu teprve rok, přesto se jim
podařilo získat např. vítězství i v Radvanicích 27. 10. 2018, a na slavnostním večeru 12. 1. 2019 byli vyhlášeni
jako nejúspěšnější pár kategorie B v
akrobatickém rokenrolu za rok 2018;
Trenér Vilibald PROKOP.

Kynologie – člen Kynologického klubu Jihlava
Zdeněk NOVÁK – na mezinárodním mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu, IPO3,
získal s fenou belgického ovčáka –
Aurou z Údolí Jizery – 3. místo.

Box, MMA a řeckořímský zápas – členové Sportovního
klubu Jihlava
Vendula SEDLÁČKOVÁ – box
(členka Sportovního klubu Jihlava);
trenér Pavel FEJT – místo na
MČR v boxu žen 2018;
Šimon BRUKNAR – MMA ;

Kickbox – členové Kickbox
klubu Reborn
Žaneta TOMKOVÁ získala bronz z
disciplíny Kicklight juniorky – 55 kg
v italském městě Carrara na Mistrovství světa v kickboxu organizace
WTKA, na kterém startovalo více
než 5 tisíc závodníků;
Tadeáš HLÁSEK – stříbro a titul
Vicemistr světa v disciplíně Pointfighting junioři – 74 kg, v italském městě
Carrara na Mistrovství světa v kickboxu organizace WTKA, na kterém startovalo více než 5 tisíc závodníků;
Dominik RŮŽIČKA – bronz v disciplíně Kicklight junioři – 89 kg a
stříbro a titul Vicemistr světa v disciplíně Lightcontact junioři – 89
kg, v italském městě Carrara na Mistrovství světa v kickboxu organiza-

Lucie PERTLÍKOVÁ – na MČR v
Praze získala 2. místo v běhu na 400
m překážek v juniorech – krajský rekord v juniorech;
Jan ŠVEC – získal titul juniorského
vicemistra ve skoku o tyči, 1. místo
v tabulkách ČR juniorů za rok 2018,
reprezentant ČR, krajský rekord v dospělých;
František VEJMĚLEK – v kategorii
dorostu získal 3. místo v běhu na 200
m;
Tereza ŠKARKOVÁ – v hodu oštěpem získala 3. místo na MČR žactva,
reprezentantka ČR;
Mikuláš DREISIG – v pětiboji získal 3. místo na MČR mladšího žactva.

Vodní lyžování – člen spolku
Club sportů Jihlava a Klubu
vodního lyžování
Slavoj Kostelec
Kateřina ŠVECOVÁ – mistryně ČR
2018, mistryně USA 2018 v týmech,
8. místo na ME dospělých ve skoku,
prezidentská listina USA pro nejlepší
studenty univerzit v USA, vítěz ve figurální jízdě v regionech USA

Orientační běh – členové
spolku SK OK Jihlava
Jaroslav VÍTEK – na MČR orientačních běžců ve sprintu 19. 5. v Táboře, v nejpočetněji obsazené kategorii veteránů M45, získal 1. místo;
v červnu na Vysočině na krátké trati
získal též 1. místo, v říjnu na MČR
družstev 1. místo a v žebříčku Čechy
z celkových 6 závodů také 1. místo;
Milan VENHODA – ve stejné kategorii získal na MČR v Táboře 3.
místo, a celkově 2. místo v žebříčku Čechy.
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