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Jedna z největších legend českého hokeje, rekordman v počtu startů za ná-
rodní tým, trojnásobný mistr světa, dvojnásobný držitel stříbrné medaile z 
olympijských her a sedminásobný mistr české nejvyšší soutěže s Duklou Jih-
lava. Řeč je o Jiřím Holíkovi, který 9. července oslavil 75 let. 

Legendě českého hokeje pogratuloval před zahájením zápasu Dukla – Be-
nátky v polovině září jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban, náměstek 
primátorky města Jihlavy Petr Laštovička a další legenda, olympijský vítěz 
z Nagana a současný předseda Návrhové komise Síně slávy českého hoke-
je Dominik Hašek. -tz-

Dukla popřála Jiřímu Holíkovi 
k 75. narozeninám

LEGENDĚ českého hokeje Jiřímu Holíkovi popřál Dominik Hašek i náměstek 
primátorky Petr Laštovička. Foto: archiv MMJ

Je odehrána polovina fotba-
lových bojů ve II. lize, tudíž 
přichází ideální chvíle na dílčí 
hodnocení sezóny z pera ředi-
tele klubu Jana Staňka. 

Aneta Hrdličková ז

Nakolik jste spokojen s výkony 
prvního týmu a s dosaženým bo-
dovým ziskem?

Na širší hodnocení je ještě brzy, a 
i když dílčí učinit mohu, ve finále je 
zásadní výsledek po 30. kole. Určitě 
je patrné, že soutěž bude strašně vy-
rovnaná. V našich výkonech vidím 
spoustu pozitivních věcí, které asi 
převažují nad těmi negativními. To 
neznamená, že jsem ale nějak zásad-
ně spokojen. Na to, jakou sílu jsme 
v některých zápasech ukázali, máme 
bodů minimálně o 4 méně, než jsme 
mohli získat.

Odráží vstup do sezóny Vaši 
představu na startu ligového roč-
níku?

Je potřeba připomenout, že náš 
tým prošel opět poměrně zásadní 
proměnou, a to již počtvrté v řadě. 
Tentokrát to nebylo ani tak díky pro-
deji hráčů, ale spíše to bylo dané po-
čtem hráčů, které jsme měli na hos-
tování, nebo i počtem hráčů, kterým 
u nás končila smlouva. 

Již před sezónou jsme však věřili, že 
se nám podařilo sestavit konkuren-
ceschopný tým a zatím se to celkem 
potvrzuje. Určitě mě potěšilo, že se 
nám docela daří hrát náročný a zají-
mavý fotbal. Paradoxně s Hradcem, 
kde jsme předvedli ve větší části 
utkání dominantní výkon, jsme cel-

Ředitel klubu Jan Staněk:  
Pozitiva převažují nad negativy

Jan 

Staněk

kem vysoko prohráli. Tam mě zkla-
mali konkrétní hráči a jejich zbyteč-
né individuální chyby. 

Celý tým jednoznačně selhal ve 
Varnsdorfu. Zatím mě těší některé 
slibné výkony našich odchovanců ať 
už v sezóně nebo v přípravě. Dou-
fám, že budou nadále a ještě tvrději 
pracovat, aby mužstvo táhli a pus-
tili se po stopách našich hvězdných 
odchovanců do českých top klubů. 
Stejně tak mne těší, že se podařilo 
zapracovat posily a teď od nich bu-
deme očekávat rostoucí výkonnost.

Může současný tým bojovat o 
postup do nejvyšší soutěže? 

Jsem přesvědčen, že v tomto slože-
ní tým o čelo tabulky bojovat bude. 
Proto doufám, že změn již v zimě 
moc nenastane.

Naplnily se Vaše představy z hle-
diska doplnění kádru? 

Z hlediska doplnění kádru nebudu 
spokojený nikdy. Na druhou stranu 
si myslím, že na naše možnosti jsme 
se celkem trefili, a to jak z hlediska 
zařazení odchovanců, tak do hráčů, 
které jsme přivedli. Jelikož se to po-
vedlo už několikrát po sobě, je nej-
větší závazek to i na příště zopakovat. 
Je to o to těžší, že na přestupy v zása-
dě žádné prostředky nemáme.

Červencový třetí ročník meziná-
rodních hasičských závodů Firefigh-
ter Combat Challenge (FCC) byl 
pro Jihlavu úspěšným hned v několi-
ka ohledech. Nejenže se zde krajské 
město Vysočiny pomocí hasičů spo-
jilo se současným partnerským měs-
tem Zgierz v Polsku. Viliam Klein, 
příslušník jihlavské stanice Hasičské-
ho záchranného sboru kraje Vysoči-
na, dostal pozvání od vedoucího bě-
loruské výpravy na závody FCC do 
běloruského Minsku, odkud si s čes-
kou výpravou hned napoprvé přivezli 
pět medailí.

„V termínu závodů se konal i můj sr-
deční závod v Telči, který jsem bohužel 
musel oželet. Jiní hasiči si ho však nene-
chali ujít, a tak se do Běloruska vydala 

jen malá část pozvaných. Odjeli jsme 
tam bez větších ambicí a vrátili jsme 
se jako jeden z nejúspěšnějších týmů,“ 
uvedl Viliam Klein.

Závodníky měla česká delegace 
pouze tři. Viliama Kleina z Jihlavy, 
který získal dvě třetí místa, Hanu 
Havlíčkovou ze Sboru dobrovol-
ných hasičů Zlatá Olešnice, která 
získala zlatou, stříbrnou i bronzo-
vou medaili a Miroslava Bloudka 
z polenské stanice vysočinských 
hasičů.

Ihned po návratu se s úspěšným 
jihlavským hasičem pro gratulaci se-
šel náměstek primátorky Petr Lašto-
vička. Čtvrtý ročník FCC se v Jihla-
vě uskuteční i příští rok, a to od 10. 
do 11. července 2020. -tz-

Nejvíce medailí dovezli Češi

ÚsPĚšNý tým z České republiky v Bělorusku vedl hasič Viliam Klein z Jihlavy.
 Foto: archiv MMJ

Znáš ten pocit, 
když někomu řekneš ne!? 
Jak tě to rozechvěje, jak tě 
to posílí, jak tě to osvobodí. 
Dopřej si ten pocit! 
Řekni ne igelitkám, 
řekni ne vodě z petky, 
plastovým uchošťourům, 
prostě nepotřebuješ tretky, 
letáky a haldy dalších zbytečností. 
Prostě nepotřebuješ… 
Jde to bez odpadu, 
beze všeho.

jihlava.cz/bezodpadu


