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Sportovec Jihlavska 2020

Zahrada Jihlavských listů přivítala
nejlepší sportovce Jihlavska 2020
V loňském roce nebylo přáno
ani kultuře ani sportu. Mnozí sportovci se však své vášně
nevzdali.
� Veronika Dawidowicz

Zatímco město Jihlava, DDM i
Česká unie sportu letos nevyhlašovaly Sportovce Jihlavska za uplynulý rok, Jihlavské listy i přesto čtenářskou anketu uspořádaly.
V anketě JL letos bylo nominováno
40 jednotlivců a 25 kolektivů. Hlasovat pro svoje oblíbence mohli čtenáři jak na internetových stránkách, tak
pomocí novinových kuponů, které
měly dvojnásobnou hodnotu.
Obzvlášť novinových kuponů
v letošním ročníku přišel rekordní
počet. Bylo jich totiž více než 1300.
Možná právě proto, že vyhlášení
21. ročníku proběhlo letos poněkud
netradičně v prostorách zahrady Jihlavských listů ve Fritzově ulici, atmosféra byla velmi pohodová a přátelská.
Dne 16. června se zde sešly na tři
desítky sportovců, jejich blízkých či
trenérů a oceněni byli vždy tři nejlepší z dané kategorie.
Bronzovou příčku v kategorii jednotlivec obsadil boxer Adam Valenta, který mimo jiné minulý rok získal
juniorský titul mistra České republiky. Stříbrná skončila Natálie Suchá,
největší talent v karate klubu SK Jihlava, která na turnajích kategorie žákyň

pravidelně sbírá přední umístění.
Sportovcem Jihlavska se letos stala
dálková plavkyně Leontýna Trněná, která při přebírání cen neskrývala slzy dojetí. „Nečekala jsem, že
vyhraju. Je to pro mě velká čest,“ řekla
vítězka.
Další vyhlašovanou kategorií byla
kategorie kolektiv. Zde na třetím
místě skončilo Karate SK Jihlava,
jehož bilance na brněnské Grand
Prix čítala tři zlata a čtyři bronzy.
Na druhém místě se umístil klub
akrobatického rock´n´rollu Elvis
Jihlava. Ti měli štěstí, že v době
sportovního lockdownu mohli
vystupovat alespoň virtuální online
formou.
Vítězem mezi kolektivy se stali basketbalisté BC Vysočina. Klub pravidelně atakuje postup do play oﬀ,
což je na plně amatérský tým vynikající výsledek.
Poprvé byla také udělena Cena Jihlavských listů za mimořádný sportovní výkon, kterou získal mladý
atlet Eduard Kubelík, sprinterský
fenomén jihlavského klubu Atletika
Jihlava i české atletiky. Své přednosti ukázal hned v následujícím týdnu,
kdy vymazal dosavadní český Maslákův rekord na 200 metrů v juniorech.
Po vyhlášení zahrada ožila v přátelských hovorech sportovců, kteří se dlouhou dobu neviděli a sdělili
si svoje „lockdownové“ zážitky, ale i
plány do budoucna.

Jednotlivec

Kolektiv

1. Trněná Leontýna - dálkové plavání
2. Suchá Natálie - karate
3. Valenta Adam - box

1. BC Vysočina (muži) - basketbal
2. Elvis Jihlava - akrobatický rokenrol
3. SK Jihlava - karate

PŘÍPITEK, u kterého nechyběl ani zástupce generálního partnera společnosti
Kolektor Jihlava Petr Blažek a ředitelka Jihlavských listů Eva Krpálková.

PO CELÉ odpoledne panovala na Fritzově ulici přátelská atmosféra.

ZÁSTUPCI vítězného týmu basketbalistů v rozhovoru s ředitelem DDM Vilibaldem Prokopem (vlevo).

VYHLAŠOVÁNÍ nejlepších sportovců se následně proměnilo v malý piknik.

Sportovec v číslech

Vyhlašovatel

� Historicky poprvé se ceny předávaly

pod širým nebem - v zahradě Jihlavských
listů
� Celkový počet hlasů, které získali
všichni nominovaní:
kupony jednotlivec: 1854
kupony kolektiv: 2014
internet jednotlivec: 2558
internet kolektiv: 628

V ZAHRADĚ Jihlavských listů se Sportovec Jihlavska vyhlašoval poprvé.

Generální partner

Partner akce

