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Měsíční glosování
� Hotelová chlouba Jihlavy Hotel 

Gustav Mahler jde pomalu a jistě do 
kelu. Jeho majitelé neudrželi, nebo 
nechtěli udržet, jeho úroveň, ane-
bo s ním měli od počátku úplně jiné 
plány. Vyhození dlouholetého ředi-
tele V. Jirouška a poté rozloučení se 
i s následným ředitelem T. Sedlákem 
dává majitelům vizitku neúspěšných 
podnikatelů. Snad hotel aspoň pro-
dají a ujme se ho někdo povolanější. 

� Cena výstavby arény nejen na 
hokej, je známá – 1,9 mld. korun. 
Zda by nevylezla ještě výš, je ve 
hvězdách. V každém případě o dal-
ší budoucnosti bude rozhodovat až 
zastupitelstvo vzešlé ze zářijových 
voleb. 

� Při pohledu na binec na Boro-
vince a dokonce i u nového mo-
la (které vypadá úžasně) lze říci, že 
dokud nebude někdo takové zákou-
tí hlídat, nemá cenu tam něco dělat. 
Nebo člověka napadá ještě jiná věc: 
Co kdyby se místo mnohdy nespl-
nitelných slibů některá z volebních 
stran zavázala, že se bude o pořádek 
na Borovince starat? 

� Podle vývoje cen elektřiny je 
docela možné, že volební dny budou 
zkráceny jen na jeden den, a to na 
sobotu, protože v pátek večer by ta 
prosvícená elektřina stála tolik, že by 
noví zastupitelé museli rovnou z pro-
gramů vyškrtnout půl ledové plochy 
v připravované aréně. 

 -pk-

Jihlava žila 
beachvolejbalem

Byla to show se vším všudy. Dva 
poslední srpnové víkendy hostilo 
krajské město Vysočiny mistrovství 
České republiky v beachvolejbale. 
Nejprve bojovala o titul kategorie 
do 22 let, poté elita. Díky centrkurtu 
v horní části Masarykova náměstí se 
šampionát těšil velké přízni diváků. 

„Máme radost, že jsme dostali dva 
nejprestižnější české turnaje do Jihlavy. 
Je to výsledek sedmiletého úsilí a výbor-
né spolupráce s Vodním rájem. Pozitiv-
ní ohlasy jsou jak od hráčů, tak pub-
lika,“ hodnotil šéf pořadatelského 
štábu Zdeněk Mandl.

Tváří mistrovství se stal Tomáš 
Semerád. Člen klubu Beachvolej-
balová škola Praha bral jako první v 
historii tuzemského „plážáku“ zlato 
v obou kategoriích, pokaždé s jiným 
parťákem. „Je to báječný pocit, umoc-
něný výbornou atmosférou i organi-
zací. Na Jihlavu budu mít ty nejlepší 
vzpomínky,“ řekl Semerád.

Překvapením skončily ženské tur-
naje. Ve finálových kláních vyhrála 
hůře postavená dvojice. Reprezen-
tantky Barbora Hermannová s Marií 
Sárou Štochlovou přijely pro titul, 
ale odvezly „jen“ stříbro. „Je to zkla-
mání…,“ přiznala Hermannová.

Mohla by Jihlava někdy pořádat 
ještě významnější beachvolejbalovou 
akci, například Světový pohár? „Je to 
pěkná myšlenka, ale nereálná. Republi-
kový šampionát je momentálně pro Jih-
lavu strop,“ odpověděl Mandl.   -cio-

MOMENTKA z finále ženského turnaje do 22 let. Na „saku“ útočí mistryně 
Julie Honzovičová (v zeleném).  2x foto: Michal Boček

� Kategorie do 22 let:
MUŽI: 1. Tomáš Semerád, Tadeáš Trousil (Beachvo-

lejbalová škola Praha), 2. Jan Berčík, Matěj Ruml (Pra-
gue Beach Team), 3. Václav Kurka, Jindřich Zavadil 
(Beachclub Strahov/Prague Beach Team).

ŽENY: 1. Julie Honzovičová, Kylie Neuschaeferová 
(PVK Olym Praha/Beach Academy Viktoria Brno), 2. An-
na Pavelková, Kateřina Pavelková (SVBC Dobřichovi-
ce), 3. Klára Selicharová, Alžběta Tomášová (TJ Sokol 
Brno I).

� Elitní kategorie:
MUŽI: 1. Tomáš Semerád, Jakub Šépka (Beachvo-

lejbalová škola Praha/Prague Beach Team), 2. Tade-
áš Trousil, Jindřich Zavadil (Beachvolejbalová škola 
Praha/Prague Beach Team), 3. Václav Berčík, Matyáš 
Džavoronok (TJ Sokol Brno I).

ŽENY: 1. Anna Pospíšilová, Martina Williams 
(PKBVA Brno/TJ Sokol Brno I), 2. Barbora Hermanno-
vá, Marie Sára Štochlová (SK Beachklub Praha), 3. 
Miroslava Dunárová, Daniela Resová (TJ Sokol Brno I).

Medailisté MČR v beachvolejbale v Jihlavě

TOMÁŠ SEMERÁD, dvojnásobný 
šampión, má rodinné vazby na Hav-
líčkův Brod. I proto mu tituly udělaly 
obrovskou radost.


