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Nejlepší sportovce Jihlavska 2021 opět vyhlásili v DKO
Konečně se opět po covidové přestávce rozjelo i ocenění nejlepších
sportovců Jihlavska. Vloni se uskutečnila jen anketa Jihlavských listů
a slavnostní předání cen se odehrálo na zahradě sídla novin. Jak mnozí účastníci naznali, vyhlášení pod
širým nebem ve stínu vzrostlého
buku červeného bylo tak působivé a jedinečné, že navrhovali, aby
se předání této ankety již navždy
konalo zde.
Jenže uskutečnění mnoha anket a
předání cen řadě sportovců, to chce
opravdu zázemí i větší prostory,
které může nabídnout jen DKO. A
tak se po dvouleté odmlce (v roce
2020 se všechny ankety předávaly v gotické síni magistrátu) vrátil
Sportovec Jihlavska do divadelního
sálu DKO. Konal se 6. dubna 2022.
Předání cen důstojně odmoderoval jako vždy v posledních letech
Vlasta Korec, tři skupiny tanečníků
a sportovců předvedly své umění a
k pohodě zazpívala Elis Mraz, vlastním jménem Eliška Mrázová, která se stala před osmi lety Objevem
roku ve slavíkovské anketě.
Pódium však patřilo především
sportovcům, mladým i těm starším
včetně trenérů, kteří své zkušenosti
předávají dál.
Co oceněný, to výčet úspěchů. Ať
je to orientační běh, šachy, atletika,
box, hokej nebo třeba skalní lezení,
které se nazývá slovem bouldering.
Nejvýše oceněným byl sprinter
Eduard Kubelík, který již dokázal z juniorských tabulek vymazat
výkon na 200 metrů Pavla Masláka. A to do šestnácti let upřednostňoval fotbal. Na středoškolských
závodech však zaujal jihlavského
trenéra Jiřího Švece, který Eduarda
přemluvil k atletice. Ten nyní trénuje pod trenérkou Evou Suchou a
je obrovským atletickým příslibem.
Uvidíme za rok.
-pk-

Anketa Jihlavské unie sportu

Cenu převzal jeho otec na snímku

Čtenářská anketa Jihlavských listů

� Jednotlivec:
1. Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) –
atletika
2. Marek Prášil (OK Jihlava) – orientační běh
3. Adam Valenta (Gauner Boxing Club
SK Jihlava) – box
� Kolektiv:
Vysočina Gladiators – americký fotbal
� Trenér:
Viktor Ujčík (HC Dukla Jihlava) – lední hokej

Čtenářská anketa
Jihlavských listů

2. místo:
3. místo:
Marek Prášil
Adam Valenta

� Jednotlivec:
Jasmína Trněná (JPK Axis Jihlava) –
plavání
� Kolektiv:
Karate SK Jihlava – karate

DDM - cena
za reprezentaci

� Jednotlivec:

� Kolektiv:
HC Dukla Jihlava (starší žáci) – lední
hokej

Jednotlivec:
Jasmína Trněná Kolektiv:

Karate SK Jihlava

Anketa DDM Jihlava do 15 let

� Cena za reprezentaci:
Lucie Rybáčková (Gambit Jihlava) –
šachy
Hana Vítková (OK Jihlava) – orientační běh

1. místo:
Eduard Kubelík

Kolektiv:

František Nosek

Anketa DDM Jihlava
do 15 let
1. Barbora Bernardová (Horolezecký
klub Jihlava) – sportovní lezení
2. Mikuláš Dreisig (Atletika Jihlava) –
atletika
3. Václav Vorálek (Atletika Jihlava) –
atletika

Cena primátorky
statutárního města Jihlavy

Anketa Jihlavské unie sportu

Trenér: Viktor Ujčík

Anketa Jihlavské
unie sportu

Cena
primátorky

Foto na dvoustraně: Petr Klukan

František Nosek (TJ Sokol Bedřichov)
– volejbal

Anketa DDM Jihlava do 15 let

Vysočina Gladiators Kolektiv:

1. místo:
2. místo:
3. místo:
Barbora Bernardová
Mikuláš Dreisig
Václav Vorálek
HC Dukla Jihlava (starší žáci)

Lucie Rybáčková

Hana Vítková

