
Vážení, 

obracím se na Vás jako jednatel občanského sdružení Malá kopaná Jihlava s prosbou o vyplnění krátké 
ankety, jejíž výsledky bychom rádi prezentovali našim více než 2.000 členům jako pomůcku při jejich 
nelehkém rozhodování, koho volit v blížících se podzimních komunálních volbách. 

Zašlete nám, prosím, vyplněnou anketu tak, abychom ji mohli probrat na Valné hromadě, která se bude konat 18.8 

2010. 

Děkuji Vám předem za vyplnění ankety. 

 

S pozdravem 

 

Jan Mráka 

Jednatel OS Malá kopaná Jihlava 

 

Anketa: 

 

1) Víte něco o existenci OS Malá kopaná Jihlava? 

2) Považujete malou kopanou za sport? 

3) Domníváte se, že by takové množství pravidelně sportujících občanů Jihlavy a Kraje Vysočina mělo mít 

zázemí odpovídající největšímu sportovnímu sdružení občanů v kraji? 

4) Byla by Vaše strana schopná zařadit do Vašeho nejbližšího oficiálního volebního programu výstavbu areálu 

pro malou kopanou v Jihlavě a v případě Vašeho úspěchu ve volbách prosazovat jeho realizaci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zatím došlé odpovědi: 

Došlo 6.8 2010 od Věcí Veřejných: 
  
1) Víte něco o existenci OS Malá kopaná Jihlava? 
 sportu v Jihlavě. Jeho předseda Jiří Procházka kandiduje za naši stranu a to za cílem změnit 
způsob financování amatérského sportu v Jihlavě. Především na úkor profesionálního sportu, 
neboť náš názor je takový, že profesionální kluby si na sebe musí vydělat a ne být závislé na 
městu. Chceme tedy řešit podporu amatérského sportu plošně. 
 
2) Považujete malou kopanou za sport? 
        - Samozřejmě ANO. 
 
3) Domníváte se, že by takové množství pravidelně sportujících občanů 
    Jihlavy a Kraje Vysočina mělo mít zázemí odpovídající největšímu     
    sportovnímu sdružení občanů v kraji? 
        - Určitě by mu slušelo. 
 
4) Byla by Vaše strana schopná zařadit do Vašeho nejbližšího oficiálního    
    volebního programu výstavbu areálu pro malou kopanou v Jihlavě a v  
    případě Vašeho úspěchu ve volbách prosazovat jeho realizaci? 
    - Nebudu slibovat jenom kvůli hlasům ve volbách to, co nevím, zda mohu splnit.  
      Věřím však, že se změnou přístupu ve financování sportu ze strany města bude  
      dostatek prostředků i na takový areál a mnohem víc. 
 
Věci veřejné v Jihlavě nemají ve svých řadách lobisty z PSJ, Dukly atd., jde nám ale o to, aby se 
v Jihlavě sportovalo a to v co možná nejširším spektru sportů a hlavně v dobrém zázemí. Ne 
jenom hokej v Dukle a fotbal v FC. 
Budeme rádi, když nás svými hlasy podpoříte, bude tak větší šance a síla něco skutečně změnit a 
v případě úspěchu budeme bojovat za to, co jsme slíbili. Budete-li mít zájem, dáme vám prostor 
k prezentaci v předvolební kampani a máte-li zájem kandidovat v komunálních volbách, u nás 
máte místo. 
 
Děkuji a jsem s pozdravem. 
 
Tomáš Skryja 
zástupce klubu VV Jihlava pro sport, v zastoupení F.Běhana - předsedy klubu 
 
tel. 776 32 94 90 
e-mail: skryja.tomas@email.cz 
 

Došlo 9.8 2010 od ČSSD: 
 

Dobrý den pane Mráko, 

dostávám se znovu, teď už ve větším klidu, k Vašemu e-mailu. 

Rovnou tedy k Vaší anketě. 

1. Přiznávám, že se o existenci vašeho občanského sdružení (OS Malá kopaná Jihlava) já osobně dozvídám až 
teď od Vás. Ale to je způsobeno určitě tím, že jsem se nenarodil v Jihlavě a v současné době jsem zde ve 
funkci tajemníka teprve druhý týden. ☺ Ovšem naši členové nebo sympatizanti naší strany zde v Jihlavě o 
vašem sdružení troufám si tvrdit určitě ví. 



2. Malá kopaná je nadevší pochybnost sport. Dokonce sport, který je např. oproti hokeji či „velkému“ fotbalu 
na vzestupu. 

3. Určitě i souhlasím s tím, že by zástupci tohoto sportu (bráno všeobecně) měli mít odpovídající zázemí 
minimálně zde v krajském městě. 

4. My v našem volebním programu chystaném na podzimní komunální volby máme podporu a rozvoj sportu, 
včetně podpory menších či větších občanských sdružení. Bojím se ale, že se nedá úplně jednoznačně 
specifikovat, kterým směrem a komu přímo bude naše podpora směrovaná. Berme to spravedlivým 
způsobem. Je více než jasné, že větší sdružení bude zasluhovat větší pozornost (tím pádem více finanční 
podpory) než menší.  

 

Proto prosím berte na vědomí, že se nikdy nelze zavděčit všem a to na sto procent. Rozhodně projednání na našem 

KVV slibuji, ale to bude bohužel až po 18.8. Nic víc pro tuto chvíli zaručit nemohu a balamutit Vás tady nějakými 

předvolebními sliby rozhodně nebudu. 

 

PS: Sám bych měl zájem se o vašem sdružení dozvědět víc, popř. do něj i vstoupit a zahrát si tady v Jihlavě malou 

kopanou. Takže co byste mi doporučil, kde a jak se mám informovat? 

Děkuji, s pozdravem 

 

David Kašpar 

tajemník KVV ČSSD Vysočina 

 GSM: +420 606 615 021 

e-mail: kvv.vysocina@cssd.cz 

http://vysocina.cssd.cz 

 

Došlo 12.8 2010 od Strany zelených: 

1)      Víte něco o existenci OS Malá kopaná Jihlava? 

Ano. Informace mám od  kamarádů a mého syna , kteří  malou kopanou hrají. Dalším zdrojem informací jsou 

vaše internetové stránky. 

2)      Považujete malou kopanou za sport? 

Samozřejmě. Není důvod malou kopanou za sport nepovažovat. 

3)      Domníváte se, že by takové množství pravidelně sportujících občanů Jihlavy a Kraje Vysočina mělo mít 

zázemí odpovídající největšímu sportovnímu sdružení občanů v kraji? 

Neprofesionální sport jako celek je v Jihlavě finančně i technicky podporován nedostatečně. To se týká i malé 

kopané.  

4)      Byla by Vaše strana schopná zařadit do Vašeho nejbližšího oficiálního volebního programu výstavbu areálu 

pro malou kopanou v Jihlavě a v případě Vašeho úspěchu ve volbách prosazovat jeho realizaci? 

V zastupitelstvu jsem 4 roky a po celou tu dobu jsme usilovali o navýšení dotací pro neprofesionální sportovce a 

v posledním roce i o výstavbu sportovního areálu. Bohužel jsme se v obou případech setkali s 



nepochopením nejužšího vedení města, zejména 1. náměstka a primátora. Ve věci výstavby areálu pro 

malou kopanou jsme už delší čas v kontaktu s panem Mrákou a hledáme cesty k realizaci záměru. Tím chci 

říci, že výstavbu areálu neproklamujeme pouze v programu těsně před volbami, ale zajímali jsme se o 

problém malé kopané (zřejmě jako jediní) už mnohem dříve. Přesto cituji s našeho programu pro komunální 

volby 2010:     Vybudování sportovního areálu pro neprofesionální sportovce – v Jihlavě chybí 

víceúčelový sportovní areál včetně malé haly pro halové sporty.  Součástí komplexu by měla být i 

hřiště pro malou kopanou. Přehledný  program Strany zelených najdete na www.zelenajihlava.cz. 
  

V případě potřeby jsem ochoten se dostavit na jednání Valné hromady MK a zodpovědět dotazy.  
Pěkný den přeje. 
  

Vít Prchal 

 

Došlo 14.8 2010 od TOP 09: 

Ahoj, 
tímto níže zasílám reakci regionálního výboru TOP 09 k vašim dotazům. Omlouvám se za zpoždění, ale chtěli jsme 
se nad tímto tématem více zamyslet a přijít s konkrétními myšlenkami na místo obecných frází. 

Pokud bys měl nejasnosti, tak mne, prosím, kontaktuj. 
S pozdravem 
  
Miroslav Fuks  
předseda regionální organizace TOP 09 - region Jihlava 
 
mobil: (+420) 607 628 868 
www.top09.cz 

Anketa  

1) Víte něco o existenci OS Malá kopaná Jihlava?  
Samozřejmě, že ano. Hned dva členové regionálního výboru TOP 09 - Miroslav Fuks a Jiří Vohralík - v soutěžích MK 
Jihlava pravidelně a velmi rádi nastupují. I další naši členové a podporovatelé malou kopanou hrají. 
2) Považujete malou kopanou za sport?  
Ano, jde o amatérskou volnočasovou sportovní aktivitu. Pro mnohé jde o jedinou příležitost, jak alespoň 1 x týdně 
protáhnout své tělo. Nemyslíme si však, že ji lze dávat na rovinu se sportovními odvětvími, která sportovce připravují 
intenzivním tréninkem od nejútlejšího věku. 
3) a 4) Domníváte se, že by takové množství pravide lně sportujících ob čanů Jihlavy a Kraje Vyso čina m ělo 
mít zázemí odpovídající nejv ětšímu sportovnímu sdružení ob čanů v kraji? Byla by Vaše strana schopná 
zařadit do Vašeho nejbližšího oficiálního volebního pr ogramu výstavbu areálu pro malou kopanou v Jihlav ě 
a v případě Vašeho úsp ěchu ve volbách prosazovat jeho realizaci? 
Myslíme si, že současné podmínky pro zápasy MK Jihlava jsou na dobré úrovni. Díky investicím do umělých trávníků 
jsou bezesporu nesrovnatelné s podmínkami před sedmi a více lety. Vnímáme, že zkvalitnění povrchů pro malou 
kopanou výrazně zvýšilo zájem o tyto soutěže a tím došlo k nárůstu členů, týmů, zápasů a jednotlivých lig. I proto 
jsme připraveni v jihlavském zastupitelstvu prosazovat myšlenku vybudování dalšího hřiště (rozměr klasického 
fotbalového hřiště) s umělou trávou III. či IV. generace.  
Při našich krocích hodláme sledovat maximální účelnost vynaložených efektů, tudíž bychom prosazovali realizaci 
hřiště, které najde využití nejen odpoledne a podvečer pro malou kopanou, ale i v dopoledních hodinách a o 
víkendech. Nové hřiště by mělo vyrůst mimo areály FC Vysočina a tím jim zároveň nemalou měrou uvolnit 
podvečerní kapacitu a odlehčit enormně vytíženým povrchům. Mělo by vzniknout v blízkosti základní školy, která by 
ho využívala při dopoledních hodinách tělocviku. Odpolední časy by ve všedních dnech mohly náležet zápasům MK 
Jihlava a veřejnosti. O víkendech by na tomto hřišti mohly probíhat fotbalové turnaje a především zápasy dalších 



jihlavských klubů velké kopané, které umělým travnatým povrchem (či žádným hřištěm) nedisponují - TJ Sokol 
Bedřichov a TJ Roma. 

Jako ideální místo pro tuto investici, která by při této konstelaci mohla využít hned několika synergických efektů, 
vidíme např. prostor vedle haly TJ Sokol Bedřichov v ul. Sokolovská, kde se nyní nachází nevzhledné škvárové 
hřiště, které využívají baseballisté. Základní škola Kollárová se nachází velmi blízko. Zápasy malé kopané do této 
ulice historicky náleží a navíc blízkost areálu a haly TJ Sokol Bedřichov by mohla umožnit alespoň minimální sociální 
zázemí pro hráče malé kopané. Umíme si představit, že by zde byla vybudována umělá tráva a na volném pozemku 
pod ní nové lépe přizpůsobené hřiště speciálně na baseball. 
Podotýkáme, že tuto myšlenku jsme doposud nekonzultovali s veškerými dotyčnými subjekty. Věříme, že by se v 
Jihlavě podařilo nalézt i další plochy, které by umožňovaly efektivní využití ze strany více subjektů. Zároveň by 
samozřejmě bylo nutné vyřešit záležitosti pozemkové, investiční, dotační, provozní a další. 

 

Došlo 16.8 2010 od ODS: 
1) Víte něco o existenci OS Malá kopaná Jihlava?  

 Ano, několikrát jsem s Vámi v uplynulém období na téma malé kopané jednal. 

 2) Považujete malou kopanou za sport?  

 Jistě. 

 3) Domníváte se, že by takové množství pravideln ě sportujících ob čanů Jihlavy a Kraje  
     Vyso čina m ělo mít zázemí odpovídající nejv ětšímu sportovnímu sdružení ob čanů v kraji?  

 Určitě by město mělo být spoluúčastno na zabezpečení zázemí pro tento sport. Rozhodně by finanční prostředky 

mělo směřovat spíše do neprofesionálního sportu než do profesionálního fotbalu. 

 4) Byla by Vaše strana schopná za řadit do Vašeho nejbližšího oficiálního volebního pr ogramu  
     výstavbu areálu pro malou kopanou v Jihlav ě a v případě Vašeho úsp ěchu ve volbách  
     prosazovat jeho realizaci?  

 Nebráním se tomu, program však bude schvalovat širší vedení strany. 

 S pozdravem 

 Mgr. Radek VOVSÍK 
náměstek primátora 

 MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY 

Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava  

 

 

Došlo 16.8 2010 od ODS: 

1. Víte něco o existenci OS Malá kopaná Jihlava? 
      Ano. Sleduji a mám mezi hráči spoustu přátel. 
 
2. Považujete malou kopanou za sport?  Samozřejmě. 
 
3. Domníváte se, že by takové množství pravidelně sportujících občanů Jihlavy a Kraje 
    Vysočina mělo mít zázemí odpovídající největšímu sportovnímu sdružení občanů v kraji? 
Amatérský sport je podporován nepatrně a naprosto nedostatečně oproti sportu profesionálnímu. 



Město Jihlava vybudovalo fotbalový stadion za 178 Milionů Kč a ročně přispívá částkou 5 milionů Kč 
na mládež FC Vysočina a částkou 1 mil. Kč na provoz stadionu. Toto nehospodárné utrácení 
finančních prostředků už musí skončit. Domnívám se, že město nesmí podporovat sport, který sám na 
sebe vydělá. Raději bych tyto finanční prostředky věnoval na stavbu budovy, kterou potřebujete, a 
rozhodně bych měl pocit, že jsou tyto finance proinvestovány účelněji. Hlasoval jsem proti 
memorandu a tím proti jakékoliv podpoře FC Vysočina. 
 
4. Byla by Vaše strana schopná zařadit do Vašeho nejbližšího oficiálního volebního  
    programu výstavbu areálu pro malou kopanou v Jihlavě a v případě Vašeho úspěchu ve  
    volbách prosazovat jeho realizaci? 
    Osobně budu podporovat vybudování sportovního areálu pro neprofesionální sportovce.  

Erich JANDERKA 
oblastní manažer  
 
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 
Oblastní sdružení Jihlava 
Brněnská 28, Jihlava, 586 01 
tel.: 567 307 800 
mobil: 603 489 883 
web: www.ods.cz/vysocina 

 


