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Sportovec roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

Sportovec roku (Jihlavská unie sportu)

Sportovec roku do 15 let (DDM Jihlava)

Denisa Hejduková
 – moderní gymnastika, SK MG Vysočina Jihlava

Kateřina Švecová 
– vodní lyžování, Klub vodního lyžování Slavoj Kostelec Sportovec Jihlavska 2015:

Vyhlašovatelé

Vítězkou ankety 
Sportovec roku 2015 
z pěti nominova-
ných sportovců -  Jana 
Hanuše, brankáře fot-
balového FC Vysočina, 
Terezy Horákové, plav-
kyně JPK Axis, obháj-
ce loňského vítězství 
Davida Lupače z klu-
bu Powerlifting Jihla-
va, Renaty Paulíčkové 
z Orientačního klu-
bu Jihlava a Kateřiny 
Švecové, vodní lyžařky 
z Klubu vodního lyžo-
vání Kostelec - vzešla 
poslední jmenovaná: 
Kateřina Švecová.

Švecová  je jedi-
nou závodnicí v Evro-
pě, která v roce 2015 
dokázala získat medai-
le na mistrovství Evro-
py jak za čluny, tak i za 

vleky. Na mistrovství Evropy juniorů za vlekem v Polsku se stala 
nejlepší evropskou lyžařkou. Na mistrovství Evropy dospělých v 
Paříži vybojovala s týmem České republiky bronz - bodovala do 
týmu jako jediná žena ve skoku i tricích. 

Vodnímu lyžování se věnuje již asi třináct let a moderátor Korec 
se jí zeptal, zda byly chvíle, kdy se sportem chtěla skončit. „Určitě 
by se takové okamžiky našly. Jsou chvíle, kdy dřete v přípravě a na 
závodech to nevyjde, nebo když jsem měla těžké úrazy, tak se tako-
vé myšlenky honí hlavou, ale nikdy to nebylo tak silné, abych toho 
nechala,“ řekla. Cílem sympatické závodnice je dostat se ve vodním 
lyžování na světovou úroveň, ale v nejbližších měsících ji ještě čeká 
zkouška dospělosti – maturita.

Ze šesti nominovaných sportov-
ců dosáhla na vítězství zanedlou-
ho čtrnáctiletá hokejistka Kristý-
na Kaltounková. 

Ta hraje v současné době lední 
hokej v Dukle Jihlava a je součas-
ně členkou české hokejové repre-
zentace v kategorii do patnácti 
let. 

Hraje i za starší reprezentač-
ní výběry, v dubnu 2015 se stala 
v Ženevě mistryní Evropy šest-
náctiletých hokejistek. 

Kristýna se v loňském roce 
začala věnovat i inline hokeji a 
hned v prvním roce se stala v 
Argentině se seniorským repre-
zentačním výběrem České repub-
liky mistryní světa. Na podium 

přišla se svým hokejovým trenérem z Dukly Martinem Pykalem.
„Kristýna je výbornou hokejistkou, hraje na různých postech, tak 

jak je potřeba, a všechno zvládá. Největší její slabinou však je, že je 
holka, potřebujeme hlavně kluky“ řekl s úsměvem o své svěřenkyni 
trenér Pykal. 

„Hokej jsem začala hrát velmi brzo, hrál i můj bratr, takže jsem cho-
dila s ním a bavilo mě to,“ řekla Kristýna, která by si ráda v budouc-
nu zahrála za některý ze ženských týmů v zámoří.

Čtyři jména figurovala u nomi-
nací na Sportovce Jihlavska 2015 
v kategorii jednotlivců. Mistryně 
republiky v moderní gymnastice 
Denisa Hejduková, mistr repub-
liky v kickboxu Pavel Holub, 
mistr republiky v judo Zbyněk 
Vlček a silák Rostislav Cejnek, 
taktéž mistr republiky.

Nakonec se stala vítězkou 
moderní gymnastka Denisa Hej-
duková. Ta mezi své největší 
úspěchy loňského roku zařadila 
zisk titulu vicemistryně České 
republiky ve víceboji a titul mis-
tryně republiky v sestavě se švi-
hadlem. 

„Od koho jsi dostala asi nejvíce 
hlasů?“ ptal se Denisy moderá-
tor. „Asi od celé rodiny,“ odpověděla gymnastka. „Tak to musíte mít 
doma metráky Jihlavských listů,“ kontroval Korec. 

A co vidí Denisa ve svém sportu jako nejtěžší? „Určitě to jsou 
dvoufázové tréninky, to dostanu od trenérky pořádně zabrat,“ odpo-
věděla.

Kristýna Kaltounková 
– lední hokej, Dukla Jihlava mládež

Nejlepší sportovci ji-
hlavského regionu pře-
vzali ocenění za loňský 
kalendářní rok.

 Michal Boček
 Jihlava

Od minulého čtvrtka zná Ji-
hlavsko jména svých nejlepších 
sportovců za rok 2015. Odmě-
něni byli v rámci slavnostního 
galavečera ankety Sportovec 
Jihlavska, jenž proběhl v diva-

delním sále jihlavského DKO. 
Královnou 16. ročníku se 

stala vodní lyžařka Kateřina 
Švecová z KVL Slavoj Kostelec. 
V hlavní anketě večera, vyhla-
šované Jihlavskou unií sportu, 

porazila stříbrnou plavkyni 
Terezu Horákovou (JPK Axis 
Ji hlava) a bronzového silové-
ho trojbojaře Davida Lupače 
(Powerlifting Jihlava) – loň-
ského vítěze.

Cena primátora statutárního města Jihlavy 
za přínos pro sport v Jihlavě

Jiří Novotný – fotbal
Toto ocenění udělil primátor 

města již po šestnácté. Poprvé 
bylo uděleno v roce 2001 Zdeně 
Honsové-Liškové, in memoriam, 
jako ocenění Sportovec století. 
Cenu přišel předat dlouholetému 
fotbalistovi a později trenérovi 
Jiřímu Novotnému 1. náměstek 
primátora ing. Vratislav Výborný, 
protože primátor Chloupek byl v 
době konání akce mimo republi-
ku.

Jiří Novotný hrál v šedesátých 
letech hrál za Jihlavu doroste-
neckou ligu, po vojně pak krajský 
přebor za A mužstva nepřetržitě 
17 let až do roku 1982. Po skon-
čení aktivní kariéry se stal nejpr-

ve vedoucím A týmu Spartaku a v roce 1984 ho začal trénovat. Ve 
funkci trenéra klubu zůstal 14 let až do roku 1998. A byl i u největ-
ších úspěchů. Například postupu do divize a následně do Morav-
skoslezské fotbalové ligy.

Letos třiasedmdesátiletý Novotný ocenění vůbec nečekal. „Myslel 
jsem si, že dožiji v klidu, a teď taková sláva,“ smál se. Bývalý trenér 
stále sleduje dění v jihlavské kopané a fandí FC Vysočina. 

„Myslím, že se i letos zachrání, počítám s umístěním okolo desátého 
místa,“ dodal.

ŘEDITELKA Jihlavských listů Eva Krpálková předala cenu ve čtenář-
ské anketě Jihlavských listů pro kategorii jednotlivec.

NEJLEPŠÍ sportovci Jihlavska za rok 2015 po předání cen. Třetí zleva vítězka, vodní lyžařka Kateřina Švecová, vedle ní druhá v pořadí plavky-
ně Tereza Horáková a otec třetího nejúspěšnějšího sportovce siláka Davida Lupače.

ZÁSTUPCE generálního partnera galavečera Michal Janouškovec v 
rozhovoru s moderátorem večera Vlastou Korcem.

CENU primátora statutárního města Jihlavy za přínos pro sport 
v Jihlavě předal v zastoupení primátora Rudolfa Chloupka Vratislav 
Výborný (vpravo).


