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V polovině září proběhla další 
přednáška pro sportovce na Vysoké 
škole polytechnické. Na téma Život 
sportovce a sportovní kariéra pří-
tomným poreferoval olympijský ví-
těz v moderním pětiboji z Londýna 
2012 David Svoboda. 

Přednášky určené pro jihlavské tre-
néry a sportovce pořádá zastupitel 
oblastí sportu Petr Ryška.

„Po odborných výkladech profesorů 
Pavla Koláře a Libora Vítka jsem se 
snažil, aby tato další přednáška byla 
spíše motivačně populární a zajíma-
vá jak pro trenéry, tak pro sportovce,“ 
uvedl Petr Ryška.

Přestože David Svoboda již ukon-
čil svoji kariéru, vášeň a zapálení pro 
sport mu zůstaly. První půlhodinu 
přednášky představil své úspěchy i 
neúspěchy, další hodina a půl se nesla 
v přátelském duchu – přítomní poklá-
dali otázky a olympionik odpovídal.

„Během přednášky si účastníci opět 
uvědomili, že takovéto osobní prezen-
tace jsou něco úplně jiného, než čtení 
článků v médiích či na sociálních sí-
tích. Navíc se tímto způsobem mohou 
dovědět i něco více,“ doplnil Petr Ryš-
ka, který zároveň prozradil, že další 
přednáška bude s basketbalistou a 
trenérem Michalem Ježdíkem. -tz-

Jihlavským sportovcům 
přednášel olympijský vítěz

NA VYSOKÉ škole polytechnické přednášel na téma Život sportovce a sportov-
ní kariéra olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna 2012 David Svoboda 
(vlevo).  Foto: archiv MMJ
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Jaká akce vás jako první napadne, když se řekne Jihlava? Nezáleží jestli je sportovní nebo kulturní, 
záleží na pocitu! Zapojte se do veřejného průzkumu a sdělte nám tři akce, které jsou pro Jihlavu 
ikonické. A pokud tu vlastní oblíbenou v seznamu nenajdete, sdělte nám vlastní! 
Hlasovat můžete od 1. do 31. října. 
Hlasujte prostřednictvím facebookové stránky @mestojihlava nebo na https://extranet.jihlava-ci-
ty.cz/anketa/ a kdo si dá tu práci a přinese tento odstřihnutý hlasovací lístek s vlastní volbou na 
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 2,  dostane malý dárek!
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Hlasujte pro TOP! akci Jihlavy

POZVÁNKA
NA CELOEVROPSKY ORGANIZOVANOU AKCI - VYCHÁZKU 

PODZIMNÍ FESTIVAL PTACTVA

Mladí čápi černí - foto Karel Ženíšek

SRAZ
Dne 6. 10. 2019 v 9,00h na hrázi Hellerova (Panského) rybníka na 

Dolině při ul. S.K.Neumanna v Jihlavě

TRASA
cca 5 km 

S SEBOU
dalekohled, svačinu a dobrou obuv 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
ukázka krmení hendikepované poštolky, soutěž pro děti a procházka 

krásnou podzimní přírodou

KDO VÁS POVEDE
Bára Kolmanová (tel. 606 885 091)


