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získal nejsilnější muž

Cena primátora statutárního města Jihlavy 
za přínos pro sport v Jihlavě

Trenér roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

Kolektiv roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

Marie a Vilibald Prokopovi

Jana Kopáčová – SK MG Vysočina Jihlava

Ice fl owers – Dukla Jihlava mládež – krasobruslení

Jana Kopáčová je dlouholetou 
trenérkou moderní gymnastiky. 
V roce 2013 založila nový klub 
SK MG Vysočina Jihlava a hned 
v roce 2014 se jí se svými svě-
řenkyněmi povedlo vybojovat 
na mistrovství České republiky v 
moderní gymnastice v kategorii 
kadetek starších a mladších pět 
medailí, z toho čtyři zlaté a jednu 
stříbrnou.

Jaká je vaše metoda trénování? 
Jste tvrdá, nekompromisní nebo 
naopak přátelská? Takto se Jany 
Kopáčové zeptal Vlasta Korec. 
„Při tréninku jsem od pondělí do 
pátku tvrdá a nekompromisní a 
v sobotu a v neděli totéž na závo-
dech,“ odpověděla zkušená tre-

nérka. „A jak to všechno snáší rodina?“ vyzvídal Korec. „Tak občas 
se mi nějakou tu večeři podaří uvařit,“ odpověděla trenérka s úsmě-
vem.

Pro ocenění si na pódium nepřišel celý tucet krasobruslařek, pro 
které byl rok 2014 již čtvrtým soutěžním, ale jenom tři, a to z pro-
stého důvodu. Druhý den nad ránem již kolektiv vedený trenér-
kou Vladimírou Pokornou odjížděl do dějiště dalšího závodu, do 
maďarské Budapešti. 

Uplynulý rok byl pro Ice Flowers velmi úspěšným. Dosáhly mno-
ha dobrých domácích i zahraničních úspěchů, z nich vyčnívá zisk 
titulu mistryň České republiky v synchronizovaném bruslení v 
Třinci a obhajoba předešlého zisku vítězů Českého poháru. Hned 
úvodní otázka první dívce vyvolala smích v sále. Posuďte sami. „Ty 
květiny na šatech byl nějaký záměr pro dnešní vyhlašování?“ ptal se 
Korec a dostalo se mu takovéto odpovědi: „Nic moc jsem nevymýšle-
la, prostě to nějak dopadlo.“

Manželé Prokopovi se věnují v Jihlavě ve svém volném čase akro-
batickému rokenrolu již dvacet let a vychovali řadu úspěšných 
tanečníků. Svou činnost zahájili spoluprací v RnR clubu při DKO Jih-
lava v roce 1994 a od roku 1996 působí ve vedení rokenrolového 
klubu Elvis Jihlava. Od roku 1997 uspořádal RnR club Elvis Jihlava 
pod jejich vedením celkem 25 soutěží Poháru Vysočiny, z toho pět-
krát jako mistrovství republiky a čtyřikrát světový pohár.

„Tato cena je pro nás překvapením,“ řekla Marie Prokopová a je-
jí manžel pokračoval: „Pro nás se nic nemění, rokenrolu se budeme 
věnovat dál.“ Lásku ke svému sportu potom oba demonstrovali odpo-
vědí na Korcovu otázku, zda jim, řečeno lidově, rokenrolová hudba 
někdy lezla krkem. „To se nikdy nestalo,“ řekla něžnější polovina páru 
a Vilibald k tomu dodal: „Mně snad jenom jednou, a to když byly závo-
dy hodně hlučné. Za celý den jsem toho měl tak akorát.“ 

Kolektiv roku 2014 do 15 let  (DDM Jihlava) 
JPK AXIS Jihlava - štafeta dívek – plavání

Čtveřice dívek ve složení Tereza Ciprušová, Tereza Duchoslovo-
vá, Petra Špejtková a Adéla Špejtková vystoupaly na jeviště pře-
vzít ocenění při slavnostním vyhlášení Sportovce Jihlavska, spo-
lečně s trenérem Lukášem Javorkem, jako první v pořadí. A oproti 
vyhlašováním vítězů po závodech to pro ně nebyla žádná změna. 
Vždyť kvarteto dívek se na prvních místech umisťovalo po závo-
dech v loňském roce celkem pravidelně, a to i na mistrovství České 
republiky starších žákyň. Dívky toho příliš na pódiu nenamluvily, 
spíše pochválily svého trenéra, který stál vedle nich. Jednou z cen 
pro štafetu byl i velký růžový slon. Ten se hned dostal do držení 
trenéra. „Slibuji, že od zítřka bude slon usazen na mé skříňce v šatně 
bezénu,“ řekl s úsměvem.

Vítěz Jihlavské amatérské badmintonové ligy
 (Jihlavská unie sportu)

Daniel Hercig
V rámci Jihlavské amatérské 

badmintonové ligy bylo sehráno 
více jak 400 utkání. Nejúspěšněj-
ším a celkovým vítězem se stal 
muž, který měl osmdasátipro-
centní úspěšnost ve svých utká-
ních a formu načasoval přesně 
na rozhodující utkání, ve kterém 
těsně před ukončením soutěže 
dokázal porazit dlouhodobého 
lídra soutěže Víta Urbánka.

Jak jste oslavil vítězství v lize? 
Zlomil jste při tom raketu, tak jak 
to dělají profesionální sportov-
ci? Vyzvídal Korec. „Raketu jsem 
nezlomil, nemám dost peněz na to, 
abych si kupoval novou, ale oslava 
vítězství byla hned ten den pěkně 

pod pergolou a s pivečkem,“ smál se vítěz badmintonové ligy.

MARKÉTA KONVIČKOVÁ  (vlevo) a Dominik Nekolný se zpěvem a cyk-
listickou BMX show postarali o kulturní a sportovní zpestření slav-
nostního vyhlášení.

ŘEDITELKA Jihlavských listů Eva Krpálková (vpravo) odtajnila jmé-
no vítěze čtenářské ankety Jihlavských listů v kategorii trenér.

TRADIČNÍM hostem při vyhlašování nejlepších sportovců bývá sená-
tor Miloš Vystrčil (vpravo), sám hodně aktivní sportovec.

VÍTĚZSLAV HOLUB z Jihlavské unie sportu, jednatel Dukly Jihlava Bed-
řich Ščerban a vítěz tenisového Wimbledonu Leoš Friedl (zleva) ocenili 
vítěze amatérských sportovních lig v badmintonu, hokeji a tenise.

TROJICE nejlepších sportovců ankety Jihlavské unie sportu. Zleva třetí Tereza Čechová, uprostřed otec druhého v pořadí Vladimíra Srba, tak-
též Vladimír, a vítěz ankety Sportovec Jihlavska 2014 David Lupač.


