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S legendárním stadionem
se loučily hokejové legendy
Měsíční glosování
� Mladí to oceňují, staří nesouhlasně vrtí hlavou, co je to? Správná odpověď zní: sdílená kola. Jedna
z věcí, která se městu povedla. Kola
stojící třeba před institucemi můžete
využít k popojetí ve městě. Výborná
myšlenka i počin. Přiblížili jsme se
tak větším městům, které si takto uvnitř zkracují vzdálenosti.
� Firma Kronospan zahájila provoz technologie umožňující zavedení
recyklovaného dřeva do výroby OSB
desek. Před třemi lety město Jihlava
ústy náměstka primátora Víta Zemana firmu tvrdě kritizovalo i kvůli
možné recyklaci. Po dvou letech prohlásil, že je to vlastně dobrý nápad.
Mezi hosty slavnostního zahájení
provozu, kam byla pozvána téměř
stovka lidí, se primátorka ani její
náměstek Zeman neobjevili. Město
tam zastupovali tři radní.
� Takový politický rozchod jihlavská politika nepamatuje, a to si Jihlavané mohou vzpomenout na rozkol v ODS, kdy před lety jeden nebo
dva zastupitelé za ODS prohlásili, že
ODS volit nebudou. Rozpad Fóra
Jihlava ale vede. I díky exzastupitelovi M. Tomancovi, který primátorku
K. Koubovou na sociálních sítí „bije“ hlava nehlava. Třeba teď, když se
stala lídryní nového volebního uskupení PiFo. „Velké překvapení…a
ostuda,“ okomentoval to její dřívější
spolustraník.
� Hokejisté Dukly skvěle zabojovali, když se stali mistrem Chance ligy. V souboji o postup do extraligy však nestačili na favorizované
Kladno. Nyní přišli o domácí zimák
a ještě ke všemu o brankáře Žukova,
kterého přetáhl Vsetín. Takže Dukla
versus ostatní 1 : 3.
-pk-

JAN KLAPÁČ. Sedminásobný mistr republiky v Dukle Jihlava strávil 15 sezon v letech 1960 až 1975. Spolu s reprezentací nastřílel za svou kariéru neuvěřitelných
410 gólů. Je členem Klubu hokejových střelců a v roce
2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.
Foto: Michal Boček

JIŘÍ HOLÍK. Sedminásobný mistr republiky. Rekordman v počtu
odehraných zápasů za hokejovou reprezentaci (319 startů!).
Dvanáctkrát se zúčastnil mistrovství světa, čtyřikrát zimních
ZIMNÍ STADION po roce 1955, kdy ještě neměl střechu, olympijských her a jednou Kanadského poháru. Mimo jiné je i
a hrálo se pod širým nebem.
Foto: Facebook členem Síně slávy IIHF (1999).
Foto: Michal Boček

HORÁCKÝ ZIMNÍ STADION byl zastřešený v roce 1967. Ke konci dubna roku 2022
jeho životnost skončila a nelze ho dále bez rekonstrukce používat. Vlastník, město Jihlava, se rozhodlo stadion zbourat a na jeho místě postavit novou multifunkční halu.
Foto: Archiv JL

ROZLUČKA. Poslední akce na
Horáckém zimním stadionu
se 30. dubna 2022 odehrála
důstojně a s množstvím sportovních osobností, kterým
vévodily ty hokejové.
Přišli mnohonásobní medailisté a držitelé všech možných
hokejových rekordů. Kdy jindy lze vidět pohromadě kvězdy sedmdesátých, osmdesátých či devadesátých let, kdy
Dukla patřila mezi nejobávanější celky hokejové ligy?
Jedna obrovská kapitola se
se zimním stadionem uzavřela a otevírá se nová. Ať už
s plánovanou multifunkční
halou či zásadní rekonstrukcí.
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