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Triumf pro vodní lyžování Trenér roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

Kolektiv roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

Jana Kopáčová 
– moderní gymnastika, SK MG Vysočina Jihlava

Ice Flowers – krasobruslení, Dukla Jihlava mládež  
Kolektiv roku 2015 do 15 let  (DDM Jihlava) 
Malá dívčí formace Hotch-Potch Family 

– rokenrol, Hotch-Potch Jihlava 

Sedm dívek - Zuzana Bohatá, Barbora Březnová, Tereza Březnová, 
Natálie Burianová, Julie Kolářová, Bára Přibylová a Andrea Tomso-
vá, vystoupalo pro ocenění na jeviště divadelního sálu jihlavského 
Domu kultury jako první v pořadí. A celkem po právu. Vždyť i Čes-
ký svaz akrobatického rokenrolu v listopadu 2015 ocenil jihlavská 
děvčata jako nejlepší formaci roku.

Mezi jejich nejvýraznější loňský úspěch patří březnové třetí místo 
na mezinárodní soutěži Fox one CUP v Bratislavě. Moderátor Vlas-
ta Korec se sice snažil o to, aby z mladých slečen vymámil odpo-
vědi na jeho otázky, vybral si k tomu tu nejmenší členku formace, 
ale nepodařilo se mu to. Slyšel pouze strohé, často jednoslabičné 
odpovědi typu ano – ne. Ale i to zaznamenalo v sále smích.

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se vítězem čtenářské ankety 
Jihlavských listů v kategorii kolektivů staly krasobruslařky ze sku-
piny Ice Flowers. Ty se v loňském roce staly vicemistryněmi Čes-
ké republiky a také na zahraniční scéně několikrát dosáhly vždy na 
zlato. Tým starších žaček vedou trenérky Vladimíra Pokorná, Lucie 
Srníková a Petra Vacková.

Zástupkyně týmu si přinesly na pódium na ukázku své nejcen-
nější medaile z loňského roku. „Chtěla bych touto cestou poděkovat 
závodnicím. Trávíme spolu na ledě hodně času, ale jsou hodné, šikov-
né a pracovité,“ sdělila trenérka Vladimíra Pokorná. Mladé slečny 
poté poděkovaly na mikrofon moderátora všem svým příznivcům, 
rodinám a kamarádům za poslané hlasy.

Jenom chvilku po své svěřenkyni 
Denise Hejdukové si pro titul ve čte-
nářské anketě Jihlavských listů v kate-
gorii trenér roku přišla na pódium Jana 
Kopáčová. Také ona, stejně jako kraso-
bruslařky Ice Flowers, obhájila ve své 
kategorii loňské prvenství.

Dlouholetá trenérka moderní gym-
nastiky od roku 2013 působí v klubu  
SK MG Vysočina Jihlava, který založila. 
Jejím svěřenkyním se loni podařilo 
získat na mistrovství České republiky 
jedenáct medailí, a oddíl SK MG Vyso-
čina se tak stal třetím nejúspěšnějším 
oddílem v republice v počtu získaných 
medailí. 

Vlasta Korec se zeptal Jany Kopáčové, v čem tkví tajemství úspě-
chu závodnic jejího oddílu: „Jsou to jenom hodiny a hodiny tvrdé 
práce při tréninku v tělocvičně. Musí se ovšem také používat metoda 
cukru i biče,“ smála se trenérka.

Vítěz Jihlavské amatérské hokejové ligy
 (Jihlavská unie sportu)

Amatérští hokejisté týmu Fresh Link Bulls 
dokázali ve své debutující sezoně dojít až na 
samotný vrchol. Tým skončil po základní čás-
ti soutěže na druhém místě tabulky. Avšak na 
utkání play-off naladil dobře formu a postup-
ně prošel přes čtvrtfinále a semifinále až do 
závěrečného finále, kde v dramatické koncov-
ce druhého zápasu dokázal otočit nepřízni-
vé skóre utkání ze stavu 2:4 na výsledek 5:4, 
který jim zajistil v součtu s prvním finálovým 
utkáním celkové vítězství.

„Jak trénujete?“ ptal se moderátor. „Žádné tréninky nemáme,“ 
odpověděl zástupce týmu, kterému se poměrně dobře daří i v 
letošní sezoně. 

A jaké jsou přání zástupce týmu do budoucna? „Ať se nám daří, ať 
vyhráváme a ať hokej se mnou manželka vydrží.“

Fresh Link Bulls

„Chtěla bych velice poděkovat všem, co mi 
dali hlas. Z prvenství mám velkou radost,“ 
řekla Švecová, která sbírá ceny stejně pil-
ně jako rychlobruslařka Martina Sáblíko-
vá. Také už jí mnoho vavřínů nechybí. „Ale 
pořád se mám kam posouvat. Ovšem teď mě 
čeká maturita, takže sportování na chvíli 
půjde stranou,“ prozradila. 

Kateřinu Švecovou vyhlásil vítězkou 
moderátor Vlastimil Korec, zaskakující 

za předsedu unie Vítězslava Holuba. Ten 
sice stál po jeho boku, musel však šet-
řit pochroumané hlasivky. „Takových let 
tu moderuji, a teď konečně přišla 
moje chvíle,“ zářil Korec   při    pře- 

       vzetí obálky se 
jménem nej-

lepšího spor-
tovce.

Další důvod k úsměvu 
měl průvodce slavnost-

ním večerem v okamžiku, kdy 
vítal na pódiu zpěváka Petra Bendeho, 

hudebního hosta a svého kamaráda. Ben-
de se podle svých slov cítí v jihlavském 
DKO jako doma. „V roce 1999 jsem tu star-
toval kariéru vystoupením na Mladé písni. 
Později jsem tu koncertoval s kapelou, ale 
to už bylo o dvě patra výše,“ zavzpomínal.

Prý nechybělo moc a místo hraní na 
kytaru dnes kopal do balonu. „V mládí 
jsem hrál fotbal. Když jsem se později roz-
hodoval, jestli sport, nebo muzika, tatí-

nek mi řekl, že muzikanti pořád vyhráva-
jí. Takže bylo jasno,“ řekl s úsměvem.

V rámci galavečera bylo vyhlášeno cel-
kem deset anket. V mládežnických kate-
goriích DDM Jihlava obsadily první mís-
ta hokejistka Kristýna Kaltounková a 
rokenrolová malá dívčí formace taneční-
ho klubu Hotch-Potch.
Čtenáři Jihlavských listů vybrali v 

rekordním hlasování čtenářské anke-
ty (celkem 15.889 hlasů) za nejlepšího 
sportovce moderní gymnastku Denisu 
Hejdukovou a její trenérku Janu Kopáčo-
vou zvolili koučem roku. 

V kolektivech získaly jejich přízeň kra-
sobruslařky Ice Flowers.

Nechybělo předání Ceny primáto-
ra statutárního města Jihlavy za pří-
nos pro sport v Jihlavě. Tu obdržel fot-
balista Jiří Novotný, dlouholetý hráč a 

trenér. Jihlavská unie sportu pak odměni-
la ještě nejlepší amatérské sportovce, kon-
krétně badmintonistu Víta Urbánka, tenis-
tu Michala Pešouta a hokejový tým Fresh 
Link Bulls.  

Na galavečeru se představilo několik 
netradičních sportovních odvětví. Publi-
kum žaslo nad uměním akrobatů na šá-
lách, mladíků posilujících s vlastní vahou 
nebo nad triky jojistů. 

Vítěz Jihlavské amatérské tenisové ligy
 (Jihlavská unie sportu)

Obhájcem loňského premiérového vítězství 
v anketě Jihlavské unie sportu se stal Michal 
Pešout. Tenisová liga pro amatéry se v roce 2015 
oproti roku 2014 rozrostla. 

Na kurtech v tenisovém areálu Riviéra na 
Pávově bylo sehráno více než 230 zápasů. 
Vítěz Michal Pešout dokráčel k prvenství s 
bilancí 77 % vyhraných zápasů. 

To sice byla oproti předchozí sezoně hor-
ší bilance, předloni Pešout neprohrál ani jeden 
zápas, ale celková kvalita ligy se nepoměrně 
zlepšila.

Michal Pešout si ale pocit z předávání ceny užil poprvé, loni byl 
totiž v době konání galavečera nemocný a cenu přibíral jeho bratr. 

Vlasta Korec se ho zeptal, zda by se nechtěl živit tenisem. Pešout 
odpověděl, že ne. Korec však začal vypočítávat přednosti života 
špičkových tenistů. „Teď, když mi to tak hezky povídáte, tak o tom 
snad začnu přemýšlet,“ smál se Michal Pešout. 

A jaký recept na dobrý tenis má vítěz? „Je to dobrý trénink, teď v 
zimě trénuji jednou za čtrnáct dní.“ Taková odpověď rozesmála celý 
sál.

Michal Pešout

Vítěz Jihlavské amatérské badmintonové ligy
 (Jihlavská unie sportu)

Vít Urbánek
V rámci Jihlavské amatérské badmintonové ligy bylo sehráno 

téměř 350 utkání. Nejúspěšnějším a celkovým vítězem ligy se stal 
Vít Urbánek, který měl 94% úspěšnost ve svých utkáních a pouze v 
jednom jediném případě odešel z kurtu poražen. 

Vítěz byl bohužel v době konání galavečera nemocný, na předá-
ní cen se nedostavil a ocenění mu předají zástupci Jihlavské unie 
sportu dodatečně.

Partneři akce

Generální partner

ZPESTŘENÍM programu byla novocirkuso-
vá disciplína akrobacie na šálách  v podání 
instruktorů z jihlavského DIODu.

ZPĚVÁK Petr Bende zazpíval plnému sálu 
DKO Jihlava pět písniček.

ROKENROLISTÉ z klubu Elvis Jihlava zahájili 
svým vystoupením druhou polovinu galavečera.

SENÁTOR Miloš Vystrčil (vpravo) měl při galavečeru na 
starosti předání cen nejlepšímu kolektivu ve čtenářské 
anketě Jihlavských listů.

SVÉ umění s jojem předvedli 
zástupci oddílu z DDM Jihla-
va.


