
Atletický zázrak v Jemnici
JEMNICE (pch) – Město na jihozápadním okraji našeho okresu má spoustu nej. Mezi ně lze počítat i atletiku. Ve městě jsou pro ni téměř nulové podmínky, přesto jemničtí atleti sahají velmi vysoko. V dnešní době to nelze nazvat jinak než zázrakem.
Dnem vzniku Školního sportovního klubu Jemnice – oddílu atletiky je 1. leden 2011. Klub byl registrován pod Školním sportovním klubem při Základní škole v Jemnici do 31. prosince 2012. Prvním předsedou se stal Aleš Krajčí, sekretářem Josef Novák. Koncem listopadu 2012 došlo k založení nového občanského sdružení Atletika Jemnice a od 1. ledna 2013 také k přejmenování názvu oddílu na Atletika Jemnice. V dubnu 2013 se konala ustavující volební valná hromada, kde byl na čtyřleté funkční období zvolen nový výbor ve složení: předseda – Aleš Krajčí, sekretář – Josef Novák, člen výboru – Vít Králík. Od roku 2016 existuje oddíl pod názvem Atletika Jemnice, zapsaný spolek se stejným vedením. 11. prosince 2020 byl na volební VH spolku odvolán stávající výkonný výbor a zároveň na další čtyřleté období zvolen nový výbor ve složení: předseda – Tomáš Blažek, sekretář – Josef Novák, člen výboru – Michal Dobeš. Oddíl byl několikrát na mistrovství republiky a na svém kontě má i například vítězství na mistrovství ČR ve čtyřboji v Opavě.
Za tu dobu v Jemnici dokázali vychovat dvě reprezentantky České republiky, a to Ivetu Mocharovou (oštěp) a Elišku Krajčovou (kladivo). Obě dnes závodí za Olymp Brno. Další jemničtí atleti posilují věhlasnější oddíly v kraji. Dan Kincl reprezentuje Třebíč, Jonáš Valenta Jihlavu.
Jemnici bohužel trápí nevyhovující podmínky. Krátká sprinterská dráha za školou je prostě málo. Špatné podmínky jsou, vedle covidu, i příčinnou, že dětí věnujících se atletice ubývá. Talentovaní atleti pak odcházejí jinak, ovšem v Jemnici jim nebrání, dobře vědí, že kvalitní podmínky jinde budou mít vliv na jejich stoupající výkonnost.
Letos se ovšem začalo blýskat na lepší časy. Na začátku roku zdejší Sokol podepsal smlouvu o spolupráci se společností Rhea holding, která přinese peníze na rekonstrukci sokolovny a okolí. Vzniknout by tak měl kvalitní dvousetmetrový atletický ovál i zázemí pro technické disciplíny. Starosta města Miloň Slabý uvedl, že už se intenzivně pracuje na projektu a stavět se začne ještě letos a optimistické úvahy mluví o tom, že by ovál mohl být už letos i k dispozici. Jemnická atletika by si to určitě zasloužila. 
Už tento týden, konkrétně v sobotu 26. března, proběhnou v tělocvičně školy Jarní závody přípravek a žactva: 9.30 hod. člunkový běh 4 x 9m, 10.00 skok z místa, 10.30 hod medicinbalem 1 kg, 11.00 běh na 300m  (5 kol v tělocvičně). Na říjen pak oddíl připravuje třetí ročník přespolního běhu O Pohár Barchanu.


