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Pohár pro sportovce skončil opět v bazénu

Sportovec roku (Jihlavská unie sportu)
Vojtěch Simbartl (JPK Axis Jihlava) – plavání
Zmínili jsme Tomáše Fučíka.
Ten mi loni říkal, že by byl rád,
kdyby to po něm někdo z mladších plavců převzal. Nyní to
vypadá, že jste ho vyslyšel.
(úsměv) Vypadá to tak. S Tomášem jsme kamarádi, navzájem
se podporujeme, takže mi určitě
držel palce.
Tomáš Fučík vyhrál Sportovce
třikrát. Plánujete ho dohnat?
To by znamenalo zvítězit ještě
dvakrát. Doufám, že by to mohlo
být i vícekrát (úsměv).

Výměna generací. I tak lze charakterizovat prvenství plavce Vojtěcha Simbartla, jenž vystřídal
na trůnu pro vítěze hlavní ankety Sportovce Jihlavska staršího a
zkušenějšího kolegu Tomáše Fučíka. „Je to příjemná odměna za celoroční dřinu,“ řekl Simbartl.
Jaký je to pocit být sportovcem
roku?
Velice příjemný. Každý rok jsem
se díval, jak cenu přibírají jiní sportovci, zvláště kolega Tomáš Fučík,
takže jsem rád, že došlo i na mě.
Kalkuloval jste s tím, že můžete
obsadit nejvyšší příčku?
Určitě ne, protože konkurence
byla veliká.

Na pódiu jste zmínil přípravný
cyklus na letní olympiádu 2016.
Znamená to, že už potají odpočíváváte dny zbývající do začátku Her v Rio de Janeiro?
To vůbec ne. Možná jsem to řekl
trochu s nadsázkou. Ale člověk
musí mít nějaký cíl, aby netrénoval pro nic za nic.
Vy rozhodně netrénujete pro
nic za nic. Letos vás čeká několik důležitých závodů, například liga družstev, juniorské
mistrovství Evropy nebo olympiáda mládeže v Číně. Jaké si
dáváte cíle?
Budu
velice
rád,
když
v družstvech obhájíme druhé místo. Na evropském šampionátu chci
být o pár příček výše než minule. A
Čína? To by byla generálka na Rio
(úsměv).

Sportovec roku do 15 let (DDM Jihlava)
Tereza Čechová (OK Jihlava) – orientační běh
Stejně strmě jako její závodní
kariéra stoupá orientační běžkyně Tereza Čechová v žebříčku
mládežnické ankety Sportovec
Jihlavska. Zatímco loni obsadila
mládežnická reprezentantka třetí místo, letos dosáhla na metu
nejvyšší. Jihlavští orienťáci jsou
zkrátka v módě.
„Škoda, že náš sport není divácky příliš zajímavý. Běháme v lese,
takže diváci z toho moc nemají. Ale
na druhou stranu, když vás v lese
chytí hajný, lehce mu utečete,“ řekla s úsměvem talentovaná závodnice.
Prvenství Čechové bylo zcela
zasloužené. V loňském kalendářním roce zazářila na všech dorosteneckých frontách. Na olympiádě dětí a mládeže ČR vybojovala zlato ve sprintu a bronz na krátké trati,
vyhrála mistrovství republiky ve sprintu a na klasické trati a pomohla
české štafetě ke zlatému triumfu na evropském šampionátu v Portugalsku. „Výsledky na mistrovství republiky bych si přála letos zopakovat, a
také bych se ráda opět nominovala na ,Evropu‘ ,“ dodala.
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Anketu Sportovec Jihlavska znovu vyhrál plavec
Axisu.

Zvláštní cenu za celoživotní přínos pro sport v krajském městě
Vysočiny udělil primátor Jaroslav
Vymazal dlouholeté cvičitelce
atletiky Marii Pospíšilové.
Přehled úspěchů všech nominovaných budiž důkazem, že jihlavským sportovcům kvete pšenka. „A my se snažíme je patřičným
způsobem podporovat,“ podotkla
Stanislava Prokešová, předsedkyně komise pro sport, tělovýchovu
a volný čas Rady města Jihlavy, a
ocenila výkony mládeže. „Tu máme
dobrou prakticky ve všech sportech.“
Vymazal k tématu dodal, že město
letos opět posune sportovní infrastrukturu o kousek dál. „Zahájili jsme projekt Český mlýn, kde má
být jeden z největších skateboardových areálů v České republice. Atleti
dostanou dárek v podobě dobudování stadionu a inlinisté se mohou těšit
na ovál,“ prozradil primátor.
„Takže samé dobré zprávy. To
mám radost,“ glosoval novinky
průvodce galavečerem Vlastimil
Korec, jenž stanul za „okresním
pultíkem“ pošesté v řadě a jehož
vtipný moderátorský styl vykouzlil úsměv na rtech především
ženské části publika. „Byl tradičně velmi vtipný a úžasně pohotový v nečekaných situacích,“ chválila
divačka Olga Hlochová.
Muži naopak ocenili ladné křivky
zpěvačky skupiny Verona Markéty
Jakšlové, respektive mistryně České republiky v „pole dance“ (tanec
u tyče) Lucie „Loo“ Šimkové. „I když
tak mlsně jsi po nich koukat nemusel,“ nabádala jedna z přítomných
divaček svého druha.

Michal Boček
Jihlava
Jihlavský region zná svoje nejlepší sportovce za kalendářní rok
2013. Jména sedmi vítězů 14. ročníku ankety Sportovec Jihlavska
byla odtajněna v rámci čtvrtečního
galavečera v divadelním sále jihlavského DKO. První místo v hlavní
kategorii vyhlašované Jihlavskou
unií sportu obsadil reprezentant
Jihlavského plaveckého klubu Axis
Vojtěch Simbartl.
Pohár pro vítěze tak počtvrté v
historii – obrazně řečeno – skončil
v bazénu. Třikrát (naposledy loni)
jej získal Tomáš Fučík, na kterého
navázal mladší oddílový kolega.
„Pochopitelně mám velkou radost.
Vůbec jsem to nečekal. Je to milé
překvapení,“ řekl Simbartl, jehož
na pomyslných stupních vítězů
doprovodili silový trojbojař David
Lupač a vodní lyžařka Kateřina
Švecová.
Spokojený byl rovněž Simbartlův
trenér Petr Ryška, jenž už při příchodu do sálu prorokoval umístění svých svěřenců na pódiu. „Za tu
dřinu a vynikající výsledky si to Vojta určitě zasloužil,“ chválil kouč.
A jaké byly výsledky dalších
anket? Celkem 14.336 hlasů čtenářů Jihlavských listů rozhodlo o
tom, že titul sportovce roku náleží
bedřichovské moderní gymnastce Denise Hejdukové. Nejlepším
kolektivem čtenáři zvolili juniorskou skupinu Tanečního klubu Street Busters a nejlepším
trenérem podruhé v řadě krasobruslařku Dukly Vladimíru Pokornou. Mládežnické kategorie Domu
dětí a mládeže Jihlava (DDM) opanovaly orientační běžkyně Tereza
Čechová a gymnastky bedřichovského Gloxi clubu.

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI Jihlavska
za rok 2013 v hlavní anketě Jihlavské unie sportu. Zleva druhý
David Lupač, vítěz Vojtěch Simbartl a třetí Kateřina Švecová.

Přehled absolutních vítězů Sportovce
2013: Vojtěch Simbartl
(JKP Axis Jihlava) – plavání
2012: Tomáš Fučík
(JKP Axis Jihlava) – plavání
2011: Renata Paulíčková
(OK Jihlava) – horská kola
2010: Jan Kotyza
(KK PSJ Jihlava) – kuželky
2009: Barbora Chudíková
(OK Jihlava) – běh na lyžích
2008: Tomáš Fučík
(JPK Axis Jihlava) – plavání
2007: Tomáš Šárik
(KST Jihlava) – silový trojboj

2006: Jan Kotyza
(KK PSJ Jihlava) – kuželky
2005: Tomáš Fučík
(JPK Axis Jihlava) – plavání
2004: Tomáš Šárik
(KST Jihlava) – silový trojboj
2003: Leoš Friedl
(TK Spartak Jihlava) – tenis
2002: Alena Eiglová
(SK Jihlava) – judo
2001: Leoš Friedl
(TK Spartak Jihlava) – tenis
2000: Robin Parkan
(KK PSJ Jihlava) – kuželky

Denisa Hejduková (TJ Sokol Bedřichov)
– moderní gymnastika

ŘEDITEL jihlavské Tesly Michal Janouškovec předal moderní gymnastce Denise Hejdukové cenu čtenářů Jihlavských listů.

Taneční klub Street Busters (junioři) - tanec

ŘEDITELKA Jihlavských listů Eva Krpálková odtajnila jméno trenéra
roku. Čtenářská anketa letos čítala úctyhodných 14.336 hlasů.

„Nejkrásnější vyhlášení.“ Tak moderátor okomentoval příchod sličných slečen juniorského družstva. „Máte super šaty,“ pochválil Korec
oděv jedné z dam.
Street Busters jsou u čtenářů JL populární. Během šestileté existence klubu vyhráli anketu už potřetí (dříve 2009 a 2010). „Z prvního
místa máme velkou radost,“ řekla trenérka Veronika Peroutková, jejíž
družina „si odskočila“ na vyhlášení z tanečního sálu. „Čeká nás soutěž v Brně, takže máme hodně intenzivní přípravu,“ dodala „šéfka“ loňských vicemistrů České republiky.
Street Busters se mohou chlubit velmi početnou základnou. Pod křídly klubu v současnosti tancuje na tři sta členů (od dětí až po dospělé), z toho drtivá většina dívek. „Chlapců je málo. O tancování nemají
zájem, protože si myslí, že je to sport pro holky. To není pravda,“ upozornila Peroutková.

MODERÁTOR Vlastimil Korec vyzpovídal na pódiu i senátora Miloše
Vystrčila (vpravo).

Gloxi club TJ Sokol Bedřichov
(dívky Junior II.) – gymnastika

Zvláštní cena primátora statutárního města
Jihlavy za celoživotní přínos pro sport

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal byl potěšen tím, že mohl odměnit
dlouholetou cvičitelku atletiky Marii Pospíšilovou. „Taková ocenění předávám velice rád,“ řekl.

Marie Pospíšilová - atletika

VYHLÁŠENÍ anket DDM Jihlava tradičně proběhlo na začátku programu.

Vyhlašovatelé

Generální partner

Partneři akce

Judista Jakub Bohdálek, orientační běžkyně Tereza Čechová, moderní gymnastka Denisa Hejduková,
nebo volejbalistka Šárka Šloufová?
Z tohoto kvarteta talentovaných
sportovců vybírali čtenáři JL svoji
jedničku. Volba padla na nejméně
nápadnou Denisu Hejdukovou, jejíž
doménou je práce s míčem a obručí.
„Naopak méně oblíbenou rekvizitou jsou pro mě kuželky, protože
padají. A nejneoblíbenější praktika
na tréninku? Asi prosedávání provazu,“ prozradila na sebe usměvavá závodnice, která byla v loňském
roce na stupních vítězů jako doma.
Hejduková vyhrála oblastní přebor Kraje Vysočina, na mistrovství
České republiky předvedla zlatou
sestavu s míčem, stříbrnou s obručí a druhé místo obsadila také ve
víceboji. Dále byla členkou vítězné sestavy v pódiových skladbách.
Cíle do budoucna? „Ještě jednou bych chtěla vyhrát mistrovství
republiky,“ odtajnila Denisa Hejduková své plány.

Kolektiv roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

ZÁVODNICE rokenrolového klubu Elvis Jihlava roztleskaly zaplněný sál
jihlavského DKO.

Kolektiv roku do 15 let (DDM Jihlava)

Po kratší odmlce se „Gloxíci“ vracejí na scénu. Pohárem pro nejlepší
mládežnický kolektiv Jihlavska byl bedřichovský klub odměněn už za
rok 2010.
„Jsme velmi mile překvapeni. Vůbec jsme to nečekali. Samozřejmě to oslavíme, ale ne hned, protože nás čekají nás závody,“ řekla trenérka Iva Dráždilová. „Oslavíme to pořádným tréninkem,“ podotkla jedna z jejích svěřenkyň.
O závodnicích Gloxi clubu se loni hodně hovořilo i psalo. Z nejvýraznějších úspěchů zmiňme vynikající druhé místo na mezinárodních pohárových závodech Bayern Open v německém Fürthu, respektive na přeborech České republiky. Výsledky bedřichovských gymnastek nezůstaly
bez povšimnutí reprezentačních koučů, kteří si vytáhli Joriku Kejnovskou do družstva juniorek.

Sportovec roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)

Královně sportu zasvětila Marie
Pospíšilová, pocházející z Třebíče, prakticky celý život. Byla členkou atletického oddílu Horácké Slavie Třebíč a instruktorkou atletiky
ve sportovní škole. Po příchodu do
Jihlavy se Pospíšilová podílela na
výchově žactva, později trénovala
ženy. V roce 1979 byla jako cvičitelka
zařazena mezi deset nejlepších sportovců Jihlavy.
Počítaje rokem 1947 je dodnes
Marie Pospíšilová atletickou rozhodčí. V roce 2009 získala ocenění Rozhodčí Kraje Vysočina. Působila na
jihlavském gymnáziu, respektive na
střední odborné škole sociální, kde
učila mimo jiné tělesnou výchovu a
podílela se na organizaci středoškolských soutěží.
Marie Pospíšilová se letos v červenci dožije významného jubilea 85.
let. Navzdory tomuto požehnanému věku je stále plná elánu, energie a optimismu. „Lidé by se měli radovat ze života, měli by mít dobrou
náladu a dobré lidi kolem sebe,“ prozradila recept na dlouhověkost.

Trenér roku (čtenářská anketa Jihlavských listů)
Vladimíra Pokorná (Dukla Jihlava mládež) - krasobruslení
Lodivodka jihlavských krasobruslařek se stala jediným obhájcem
prvenství z minulého ročníku ankety. Připočteme-li cenu pro nejlepší kolektiv za rok 2011, triumfovaly „Duklačky“ na bílých bruslích na
Sportovci potřetí v řadě.
„Jestli se tímto úspěchem v mojí trenérské kariéře něco změní? V žádném
případě. Budu pořád stejná trenérka,
jakou jsem,“ řekla skromně Pokorná,
která si cení velké jednotnosti svých
svěřenkyň.
Bývalá aktivní závodnice trénuje na Dukle tým mladších žákyň Ice
Flowers, který loni vybojoval titul
mistra České republiky v synchronizovaném bruslení a kraloval také
celkovému pořadí Českého poháru.
Liší se nějak role trenérky a závodnice? „Téměř vůbec. Prožívám to stejně, jako kdybych na tom ledě stála já,“ přiznala Pokorná.
„A jak to bylo na olympiádě v Soči s tím Pljuščenkem? Vyhrál zlato
v družstvech, a pak odstoupil kvůli bolesti zad. Nebyla to habaďůra?“
optal se moderátor Vlastimil Korec. „Řekla bych, že bolesti měl. Věk
už na to má,“ odpověděla Vladimíra Pokorná.

Připravil: Michal BOČEK, Foto: Petr KLUKAN

