
STRANA 24 Sport NJR – ČERVENEC 2019

VOLEJBALOVÝ TURNAJ. Pětadvacet let od založení Služeb města Jihlavy se 
rozhodli zástupci města, SMJ, kraje, HC Dukla Jihlava a FC Vysočina pojmout 
originálně - turnajem ve volejbale na plážovém kurtu Vodního ráje. Napínavý 
souboj nakonec za potlesku primátorky Karolíny Koubové vyhrál tým města Jih-
lavy, za který bojoval například náměstek Vít Zeman. Foto: archiv MMJ

Oslava založení SMJ

1. 7. – 30. 9.  v 10.00
Parky v pohybu
Cvičení zdarma pro všechny každé 

pondělí. 60 minut s instruktorem.
Program je vhodný pro začátečníky. 
Kontakt: tel. 728 821 617, e-mail: par-

kyvpohybu@szu.cz
Sraz u dětského hřiště v parku Skalka.
Termíny:
Červenec – září 2019:
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7.
5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.
Pořádá: Státní zdravotní ústav, Zdravá 

Vysočina z.s., Zdravé město Jihlava.

2. 7. – 27. 8. v 10.00
Společně proti nadváze a obezitě
Venku na hřišti ul. Leoše Janáčka, v 

úterý od 10:00 – 11:00 hodin
Termíny:
Červenec – srpen:
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7.
6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8.
Pořádá: Státní zdravotní ústav, Zdravá 

Vysočina z.s., Zdravé město Jihlava.

5. 7. 
Křížem krážem Vysočinou na kole 

2019
1. etapa – pátek 5. 7. 2019 – JIHLAVA 

– VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Jihlava – Bítovčice – Kamenička – 

Měřín (oběd 30 km) – Netín – Martini-
ce – Fajtův kopec – Velké Meziříčí

12. ročník  - start na Masarykově ná-
městí v Jihlavě

www.vysocinounakole.cz

10. 7. – 14. 7. v 16.00
Florbalové léto pro děti
Na unikátním sportovním kempu v 

Jihlavě se děti naučí florbalovou techni-
ku, procvičí práci s hokejkou, správnou 
koordinaci těla a další florbalové doved-
nosti. 

Kromě sportovních zážitků na děti 
čeká pestrý doprovodný program, stra-
va formou plné penze, pitný režim a 
kempové tričko.

Pro děti od 7 - 16 let.
Místo konání: Hala SK Jihlava, Okruž-

ní 4628/2, 586 01 Jihlava
Přihlášky, kontakty: www.florbalovy-

kemp.cz

12. – 13. 7. 
AVIKA z.s. – III. ročník Firefighter 

Combat Challenge Czech – Jihlava 
2019 

Areál letního kina v Jihlavě

10. – 11. 8. 
Běžec Vysočiny z.s. – Jihlavský triat-

lonový víkend
Autokempink Pávov, Jihlava, www.be-

zecvysociny.cz
17. 8. 
SK Jihlava – oddíl skateboardingu – 

Skate Local Contest Vol. 10 – Jihlava
Areál Český Mlýn - Skatepark

Turistika

13. 7. v 6.00
38. BEDŘICHOVSKÁ 50
KČT, odbor Bedřichov Jihlava
Trasy: pěší 15 – 50 km, cyklo 30 – 

100 km
Start: 6.00 hod. sportovní hala Soko-

lovská 122C, Jihlava
Kontakt: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563,
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz

 -tz-

Přehled sportu v červenci

SILÁCI V HEULOSU. Český závod ME v dřevorubeckých sportech Eurojack 
měl v první části závodu, která proběhla na jihlavském letním kině tuto sobotu, 
rekordní účast, přišlo téměř 5 tisíc lidí! Součástí závodů byl také hudební festival 
Pilník 2019 a festival minipivovarů Jihlavské pivní pábení. Finálový závod Euro-
jack, který se uskutečnil v neděli, byl vydařený a výsledky zkušenějších závodníků 
se postaraly o parádní podívanou. Finále vyhrál Švýcar Christophe Geissler před 
svým kolegou a velkým kamarádem Cyrilem Pabstem. Bronzové místo obsadil Se-
verin Bühler, který je taktéž ze Švýcarska. Mezi ženami nejlépe bodovala Švýcar-
ka Yolanda Hagmann a Rakušanka Gisela Paulnsteiner. Foto: archiv MMJ

Eurojack 2019 sledovalo 5 tisíc lidí

NEJVYŠŠÍ OBTÍŽNOST. Královská disciplína dřevorubeckých sportů – do upev-
něného, 280cm vysokého kmene závodník nejprve vyseká kapsu pro první prkno 
(springboard), z něj vyseká druhou pro druhé prkno a z něj terpve přesekává na-
hoře upevněný špalek o průměru obvykle 27-30cm. V některých závodech může 
být zařazena i jednoduší varianta – pouze s jedním prknem a kmenem „jen“ 
170cm vysokým.

TRPĚLIVOST. Závodník stojí na špalku o průměru 30 cm, který je uchycen na le-
žato ve speciálním stojanu a musí špalek co nejrychleji přesekat. Sekat musí vždy 
z obou stran v protoru mezi nohama. Před zahájením si smí na špalku vysekat 
plochy pro nohy, aby se mu lépe stálo, pokud však do nich sekne při přesekávání 
špalku, znamená to diskvalifikaci.  Všechna foto: Jakub Koumar

PŘESNOST. Závodník hází dvoubřitou sekerou do dřevěného terče. Odhodová 
čára je vzdálena 6,1 metru od středu terče. Kruhový terč má průměr 91cm a je ve 
výšce 1,52 metru od země. Během letu se sekera musí alespoň jednou otočit kolem 
své osy a musí se zaseknout pouze jedním břitem a topůrko musí směřovat dolů. 
Po zaseknutí musí sekera zůstat v terči, pokud vypadne, hod má hodnotu nula.


