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Sportovec roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

Vítěz Jihlavské amatérské hokejové ligy
 (Jihlavská unie sportu)

Sportovec roku (Jihlavská unie sportu)

Vítěz Jihlavské amatérské tenisové ligy
 (Jihlavská unie sportu)

Sportovec roku do 15 let (DDM Jihlava)

Radek Musil

Blizzard

David Lupač

Michal Pešout

Tereza Duchoslavová – JPK AXIS Jihlava - plavání

Anketu Sportovec 
Jihlavska za rok 2014 
vyhrál člen klubu 
Powerlifting Jihlava – 
mistr světa v silovém 
trojboji juniorů David 
Lupač.

 Vladimír Šťastný
 Jihlava

Tradičně, na začátku druhé 
poloviny března, se zveřejní 
jména nejlepších sportovců jih-
lavského regionu. Nejinak tomu 
je i letos. Jména deseti vítězů 
jednotlivých anket byla odtajně-
na ve čtvrtek 20. března na gala-
večeru v divadelním sále jihlav-
ského DKO. 

A oproti předchozím letům 
se vyhlašování o několik minut 
prodloužilo. Kromě sedmi tra-
dičních vítězů stávajících anket 

se letos navíc vyhlašovali vítě-
zové amatérských, neregistro-
vaných  soutěžích, které v roce 
2014 organizovala Jihlavská 
unie sportu, a to v ledním hokeji, 
tenise a badmintonu.

Prvenství v hlavní anketě 
vyhlašované Jihlavskou unií 
sportu získal zcela jistě jeden 
z nejsilnějších mužů v sále, 
nemohu tvrdit, že nejsilnější, 
protože jeho doprovod tvořil 
trenér a taktéž vyznavač silové-
ho trojboje Tomáš Šárik, a v sále 
byli i další členové klubu Power-
lifting Jihlava, zkrátka Sportov-
cem Jihlavska pro rok 2014 se 
stal David Lupač. „Úspěchy jsem 
v loňském roce získal v kategorii 
juniorů, nyní jsem přešel do kate-
gorie mužů, zde je již větší kon-
kurence, ale ve svém sportu budu 
rozhodně pokračovat,“ nastínil 
na pódiu Lupač.

Mladá jihlavská plavkyně měla 
na začátku galavečera pořádně 
napilno. Krátce poté, co se dosta-
la zpět na své místo po vyhlá-
šení sportovního kolektivu do 
15 let, slyšela svoje jméno opět. 
Několikanásobná mistryně Čes-
ké republiky ve znakových dis-
ciplínách a členka juniorské 
reprezentace si svým přístupem, 
tréninkovou pílí a sportovními 
výsledky zaslouží.

„Je to určitě zcela jiné oceně-
ní, než když se jde pro medaili na 
stupně vítězů po závodech,“ řekla 
po obdržení ocenění a na otázku 
moderátora, zda ji budou ostatní 
plavkyně z klubu prvenství závi-
dět odpověděla: „Závidět ne, jistě 

mi to budou přát.“  Tereza Duchoslavová podle svých slov řadí obě 
ocenění jak pro štafetu, tak i pro jednotlivce, na roveň.

Několikanásobný mistr repub-
liky, silák Rostislav Cejnek, 
střelkyně Martina Šerá – vice-
mistryně světa, mladá moder-
ní gymnastka a vicemistryně 
republiky Denisa Hejduková a 
Radek Musil, který se věnuje 
vytrvalostní cyklistice spíše ve 
volném čase. To byla nominace 
v kategorii jednotlivců ve čte-
nářské anketě Jihlavských listů.

Pro ocenění si nakonec na 
jeviště přišel skromný mladý 
muž Radek Musil, vítěz Česko-
slovenského seriálu 24 hodin 
MTB v roce 2014 a třetí v pořadí 
v extrémním závodě Craft 1000 
Miles Adventure, což je nonstop 
závod na 1.609 km bez zajištění 
napříč bývalým Československem.

„Na masírování svalů při čtyřiadvacetihodinovém závodě nikoho 
nepotřebuji, o to se stará sedlo kola,“ odpověděl Musil Korcovi, který 
se ho ptal, jak to má se servisním zázemím při extremním závodě.

Tým Blizzardu skončil po 
základní části soutěže až na 
čtvrtém místě tabulky. Avšak na 
utkání play-off naladil dobře for-
mu a postupně prošel přes čtvrt-
finále a semifinále až do závě-
rečného finále, kde v dramatické 
třízápasové koncovce dokázal 
porazit soupeře až po samostat-
ných nájezdech a mohl tak slavit 
vítězství této amatérské soutěže 
pro neregistrované hráče.

Cenu pro nejlepší amatérský 
hokejový tým Jihlavska převzal 
kapitán týmu Blizzard Kamil 
Labuta. „Musím poděkovat hlav-
ně klukům z týmu, protože jde o 
kolektivní sport, vítězství na ledě 
jsme si užili a věřím, že budeme 
hrát i nadále.“

V loňském ročníku Jihlavské 
amatérské tenisové ligy bylo na 
kurtech Riviera v Pávově sehrá-
no téměř 150 utkání. Nejúspěš-
nějším mužem a celkovým vítě-
zem se stal naprosto zaslouženě, 
protože v žádném ze svých utká-
ní nenašel přemožitele a vyhrál 
se stoprocentní bilancí, Michal 
Pešout. 

Jelikož byl oceněný hráč v době 
vyhlášení nemocný, cenu přebí-
ral jeho bratr. „Michal je bohužel 
nemocný, ale říkal, že udělá všech-
no proto, aby za rok přišel,“ řekl 
bratr a naznačil tak, že Michal 
bude muset vyhrát ligu i v roce 
2015.

Při loňském vyhlašování této 
ankety se králem okresu Jihla-
va ještě nestal. Dosáhl na druhé 
místo, ale letos trojnásobný mis-
tr světa a absolutní mistr světa v 
kategorii juniorů, držitel tří svě-
tových rekordů a mistr Evropy 
juniorů dosáhl na stupínek nej-
vyšší. Po závodnici v orientačním 
běhu Tereze Čechové, která skon-
čila třetí a běžci Vladimíru Srbo-
vi, jehož při předávání zastupo-
val otec, si přišel pro nejvyšší 
ocenění David Lupač.

„Máte tolik titulů, to musíte dřít 
při tréninku jako kůň,“ glosoval 
Vlasta Korec.  „Není to tak zlé, tré-
nuji tak třikrát týdně,“ odpověděl 
vítěz a dodal: „Trénink je tak tři, 

čtyři hodiny, potom už vám síly ubývají.“ David Lupač se silovému 
trojboji nevěnuje až tak dlouhou dobu. Dnes čtyřiadvacetiletý muž 
hrál do patnácti let hokej za SK Telč, potom přičichl k silovému troj-
boji a už u něho zůstal.

Pohár pro nejlepšího

Vyhlašovatelé

Partneři akce

Generální partner

Moderátor večera, třebíčský 
rodák Vlasta Korec, moderoval 
jihlavský galavečer již po něko-
likáté a bylo vidět, že si vyhláše-
ní náležitě užívá. Byl připravený, 
pohotový a při odpovědích těch 
nejmladších sportovců, kteří 
většinou odpovídali jednoslov-
ně, i trpělivý.

A kdo ze sportovců se stal vítě-
zem dalších anket? Tradiční 
anketou je čtenářská anketa Jih-
lavských listů pro kategorie, jed-
notlivec, kolektiv a trenér. Pro-
střednictví kupónů v Jihlavských 
listech a hlasováním na interne-
tových stránkách Jihlavských 
listů přišlo celkem 10.685 hlasů. 
Ty rozhodly o tom, že vítězem 
kategorie trenér se stala Jana 
Kopáčová, trenérka moderní 
gymnastiky klubu SK MG Vyso-
čina.

V kategorii kolektivů to byly 
krasobruslařky, mistryně repub-

liky Ice flowers z oddílu Dukla 
Jihlava mládež, a mezi jednotliv-
ci bral prvenství cyklista Radek 
Musil z Clubu Xanadu, zabývající 
se vytrvalostní cyklistikou.

Dvě mládežnické ankety vyhla-
šované Domem dětí a mládeže 
opanovali plavci Jihlavského 
plaveckého klubu Axis. V jed-
notlivcích zvítězila členka mlá-
dežnické plavecké reprezentace 
Tereza Duchoslavová, v kolekti-
vech několikanásobné mistryně 
České republiky, štafeta dívek ve 
složení Tereza Ciprušová, Tereza 
Duchoslovová, Petra Špejtková a  
Adéla Špejtková.

Primátor Jihlavy Rudolf Chlou-
pek hned po přestávce předal 
Cenu primátora statutárního 
města Jihlavy za přínos pro sport 
v Jihlavě manželskému páru 
Marii a Vilibaldu Prokopovi, kte-
ří se dlouhodobě věnují akroba-
tickému rokenrolu v klubu Elvis 
Jihlava. „Nyní již nejsem aktivní 
sportovec, tak jako to bývalo dřív. 
Člověk stárne a tuhne, takže nyní 
se ze mě stává spíše divák,“ řekl 
Chloupek, který předával cenu 
v primátorské funkci poprvé.

Ještě před vyhlášením nejlep-
šího sportovce Jihlavska za rok 
2014 byli premiérově oceněni 
vítězové amatérských soutěží 
v ledním hokeji, badmintonu a 
tenise. Cenu pro vítěze jihlavské 
amatérské hokejové ligy převzal 
kapitán týmu Blizzard Kamil 
Labuta, vítězem turnaje v tenisu 
se stal bez jediné prohry Michal 
Pešout a prvenství v badminto-
nové lize získal Daniel Hercig.

O zpestření programu se svým 
vystoupením zasloužila zpěvač-
ka Markéta Konvičková, show 
taneční skupiny Street Busters, 
mistrné ovládání BMX kola mis-
tra světa Dominika Nekolného, 
vystoupení rokenrolové formace 
klubu Hotch Potch a vystoupe-
ní se švihadly v podání skupiny 
dívek Rope skipping ze Sokola 
Jihlava.

OTÁZKÁM tradičního moderátora večera Vlasty Korce neušel ani 
jeden ze sponzorů Karel Pilný, ten si naopak atmosféru užil poprvé.

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chlou-
pek (vpravo) se na jevišti přiznal, 
že jeho sportování již není jako 
dříve.

OMLADINA tanečního klubu Street Busters svým vystoupením zahá-
jila galavečer Sportovec Jihlavska 2014.


