Ocenění sportovních úspěchů volejbalistů a hokejistů
Schválením poskytnutí a předání finančního daru ve výši 300 tisíc korun ocenili dnes
na svém jednání krajští zastupitelé sportovní úspěchy, kterých v sezóně 2007/2008 dosáhl
Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice.
Volejbalisté Jihostroje v uplynulém ročníku extraligy obhájili triumf z předcházející
sezóny a podruhé za sebou se stali mistry České republiky a budou český klubový volejbal
opět reprezentovat v Lize mistrů. Kromě mistrovského titulu mužů se Jihostroj může letos
pyšnit i dalším prvenstvím, které vybojovalo juniorské družstvo.
„Výsledky, kterých Jihostroj dosáhl jak v mužské, tak juniorské kategorii, svědčí o
velké síle tohoto českobudějovického klubu. Účast mužů v Champions League je prestižní
záležitostí a my budeme držet palce, abyste v soutěži došlo co nejdál,“ řekl hejtman Jan
Zahradník, který symbolický šek předal předsedovi klubu Janu Divišovi a kapitánovi týmu
Stanislavu Pochopovi.
Finanční částka dnes předaná je přitom darem jak na účast A-týmu v Lize mistrů, tak
na podporu mládežnických družstev Jihostroje.
Kromě volejbalistů zastupitelé dnes ocenili také výsledky hokejistů HC Mountfiled
České Budějovice. Českobudějovičtí hokejisté dokázali v uplynulém ročníku nejvyšší
hokejové soutěže, extraligy, vyhrát základní část, v následném play-off se dostali až do
semifinále a v konečném pořadí obsadili třetí příčku. Díky vítězství v základní části také oni
okusí atmosféru zápasů Ligy mistrů, když jim los přisoudil do skupiny celky Ufy a Slovanu
Bratislava.
„O tom, že v jižních Čechách je příprava budoucích špičkových hokejistů na vysoké
úrovni, svědčí fakt, že dres národního týmu na nedávném mistrovství světa v Kanadě oblékli
hned čtyři hráči, kteří prošli mládežnickými družstvy jihočeských oddílů. Také na soupisce
HC Mountfiled se mezi 24 hráči, kteří se podíleli na zisku bronzových medailí podíleli,
nachází celá desítka jihočeských odchovanců, a proto jsme se rozhodli podpořit finančním
darem rozvoj jihočeských mládežnických družstev,“ uvedl Jan Zahradník.
Částka 300 500 Kč, kterou dnes schválili krajští radní, je rozdělena mezi 13
jihočeských oddílů, z jejichž řad mohou v budoucnu vyrůst právě třeba extraligoví hráči
českobudějovického celku. Na základě informací, získaných od Jihočeského krajského svazu
Českého svazu ledního hokeje, si krajské finance pro mládežnická družstva rozdělí tyto
oddíly: HC České Budějovice, HC Strakonice, HC Tábor, HC ZVVZ Milevsko, HC Slavoj Č.
Krumlov, IHC Písek, HC Vajgar J. Hradec, TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí, TJ Spartak
Soběslav (všichni po 30 000 Kč), HC Vimperk a HC Hluboká n. Vltavou (po 10 000 Kč) HC
DDM České Budějovice (7000 Kč) a Jiskra Třeboň (3500 Kč).

