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Dvě strany mince...
Je počátek roku 2009 a hráčům TJ Pinec Jevíčko
začala druhá polovina soutěžní sezony. Pro
příznivce stolního tenisu, zvláště pro ty, kteří nám
fandí nebo nás i jinak chtějí podporovat a nemají
možnost nás sledovat na stránkách www.pinec.jevicko.eu, předkládám několik údajů. Klub stolního
tenisu v současné době má hráčský kádr od
nejmladších přes mladší po starší žáky. Ve všech
věkových kategoriích se zapojují do soutěží v rámci
kraje a okresu. Dovoluji si představit některé
sportovní umístění:
Např. Jakub Vrbický okresní přeborníkem regionů
Svitavy a Blansko,v těchto regionech vítěz několika
BTM, průběžné sedmé místo v BTM krajů Hradec
Králové a Pardubice, kategorie nejmladší žáci. V kategorii mladší žáci Tomáš Müller s Filipem Hanouskem
zaznamenali také podiová umístění. Starší žáci Aleš
Vacula několik druhých míst, Patrik Vrbický třetí
a čtvrtá pořadí v BTM a Jan Werner na stupni vítězů
v okresním přeboru, divize družstev pardubického
kraje, průběžně je náš tým na pátém místě.

Kluci, kteří se stolnímu tenisu věnují a prokazují
dostatek houževnatosti, trpělivosti, nasazení a mají
dostatečnou podporu a zázemí v rodině, poznávají
výsledky tréninkového úsilí ve sportovních úspěších.
Výše uvedené je ovšem jen jedna strana mince, tu
druhou zobrazuje tréninkové a finanční zázemí
klubu stolního tenisu mládeže. Výborné možnosti
k přípravě nám poskytuje vedení ZŠ a města Jevíčka,
prostor tělocvičny pro tréninky a turnaje, finanční
pomoc na zakoupení materiálního vybavení.
Nedílnou součástí klubu jsou sponzoři, jejichž
LOGA nosíme na dresech při turnajích, nebo jsou
uvedeni na našich web stránkách. Jeden z partnerů je
AVL a.s. Vranová Lhota, firma zaměřená mj. na
přesné kovoobrábění. Další partner je JakaCom s.r.o.
Velké Opatovice, společnost zřizující a provozující
bezdrátové internetové připojení. Vedení těchto
společností se nebojí finančně podporovat mladé
sportovce při smysluplném využití volného času, ba
co dím, neváhají mezi ně přijít a společně si
zasportovat. Škoda jen, že se zatím nenajde některá
firma přímo z Jevíčka, kterou by spolupráce s naším
klubem zajímala, mnohé jsme již oslovily, zatím však
není pozitivní reakce.
Oldřich Zecha
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Turisté-mladodůchodci z Jevíčka
a okolí - ohlédnutí za rokem 2008
ČR (ze západu na sever, do Prahy a na úplný
východ ČR). Tato virtuální trasa vypadá takto:
Krásná u Aše (nejzáp. místo ČR), Cheb,
K. Vary, Most, Teplice, Děčín, Lobendava
(nejsever. místo ČR), Č. Lípa, Mělník, Praha,
Poděbrady, Hradec Králové, Holice,
Litomyšl, Svitavy, M.Třebová, Jevíčko,
Jaroměřice, Konice, Olomouc, Hranice na
Mor., N. Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava,
Č.Těšín, Třinec, Jablunkov, Bukovec (nejvých. místo ČR). Někdy se také udává Hrčava, což je obec 3 km jižněji.
Turisté-mladodůchodci z Jevíčka a okolí
bilancovali pěšácký rok 2008. Na své letošní první
vycházce (středa 7. 1. 2009) jsme provedli
statistiku pěšáckého roku 2008. Počet turistických
akcí celkem 70, z toho středeční výlety 52, otvírání
MO Jevíčko 1, účast na akcích oddílů KČT
a Sokola 16 a účast na oslavách 750-ti let Vísky
u Jevíčka 1.
Celkem jsme urazili 780 pěších kilometrů, počet
turistů na jedné akci se pohyboval okolo 5-20,
průměrná účast turistů na jedné akci 12,
kilometráž jednotlivých akcí 5-24 km, průměrná
kilometráž na jedné akci 11 km.
První výlet jsme absolvovali 9. 1. 2008, poslední
(70-tý) 31. 12. 2008. Tři čtvrtletí roku 2008 byly
popsány v článku uvedeném v říjnovém čísle
2008. V posledním čtvrtletí roku 2008 jsme mimo
jiné navštívili: Krakovec s poutní kaplí sv. Antonínka, slovácké vinohrady, Svitavské rybníky
a prameny řeky Svitavy, Věžnické údolí,
Hřebečský hřbet, Skřípov, Důl Anna v Březině
s mrtvým jezerem, Pohoru, Suchý dvůr a na
silvestra jsme uskutečnili výlet do Ameriky
(Hostinec Amerika v Bělé u Jevíčka). Veškeré
loňské výlety byly uskutečněny ve znamení oslav
750-ti let povýšení Jevíčka na město královské.
Naši turisté absolvovali výlety v tričkách s logem
750 let města Jevíčka. Jak již bylo řečeno, trasa,
kterou jsme v roce 2008 prošli měří 780 km, což
představuje dálkový etapový pochod přes celou

Více fotografií na www.jevicko.cz.
Za turisty MD Jevíčko: Anna Schmidtová, Josef Peka.
Foto: Pavel Sauer

Na sklonku uplynulého roku proběhl v hale ve
Žlíbkách XIII. ročník tradičního vánočního
turnaje žáků ve fotbale, ve kterém jevíčští mladí
fotbalisté obsadili 3. místo.

Z výsledků: JEV-Cerekvice 2:0, JEV-Jaroměřice 1:6,
JEV-Knínice 1:0, JEV-Letovice 1:6.
Konečné pořadí: 1. Letovice, 2. Jaroměřice, 3. Jevíčko, 4 . Cerekvice, 5. Knínice.
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