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Bedřich Ščerban: Věřte mi, je co dělat!
(Dokončení ze str. 4) 
Mládež si to určitě zaslouží, po-

tvrzují to i její výsledky. Sezona 
2009/2010 byla pro mládežnické 
týmy Dukly Jihlava nejúspěšnější za 
několik let zpátky.

 Všechny týmy, počínaje pátou 
třídou, které hrály mistrovské sou-
těže, nastupovaly v nejvyšších celo-
státních soutěžích a většina z nich 
dokázala konkurovat týmům v sou-
časné době mnohem zvučnějších 
jmen.

 Junioři hráli, po návratu mezi eli-
tu, prvním rokem extraligu společ-
ně s dalšími jedenadvaceti kluby 
ve dvou skupinách. Jihlavští uhráli 
v jedenáctičlenné skupině východ 
po základní části desátou pozici. 

V následné pětičlenné nadstavbě 
obsadili čtvrtou příčku a v konečné 
fázi, po sloučení deseti nejhorších 
týmů ze skupiny západ a východ, 
uhájili devátou pozici. Po reorgani-
zaci soutěže se rozhodlo, že žádný 
celek z extraligy nesestupuje, takže i 
pro nadcházející sezónu je v Jihlavě 
nejvyšší soutěž juniorů zachována.

 Slušnou sezónu odehráli pod ve-
dením trenéra Luboše Slámy extra-
ligoví starší dorostenci. V osmičlen-
né skupině střed si po osmadvaceti 
odehraných zápasech zajistili čtvr-
tou pozici a následný postup do 
nadstavby mezi dvanáct nejlepších 
týmů České republiky. V ní skon-
čili na desáté pozici.  V následném 
play-off  nejprve v osmifi nále vyřa-
dili Mladou Boleslav 2:0 na zápasy 
a ve čtvrtfi nále nestačili na favorizo-
vané Vítkovice, taktéž 2:0 na zápa-
sy. Konečná osmá příčka v celore-
publikovém hodnocení je pro starší 
dorostence velmi lichotivá.

Mladší dorost hrál též extraligo-
vou soutěž, ovšem oproti svým star-
ším kolegům v jiném herním formá-
tu. Třicet účastníků bylo rozděleno 
do tří desetičlenných skupin. Svě-
řenci trenéra Jiřího Jungwirtha hrá-
li ve skupině střed se svými soupeři 
čtyřikrát. Po odehrání šestatřiceti 
kol jim patřila třetí příčka. 

 Žáci páté až osmé třídy hráli mi-
strovské zápasy v celostátní Žákov-
ské lize, které se zúčastnilo šedesát 
týmů rozdělených do pěti dvanác-
tičlenných skupin. Hokejisté Dukly 
hráli ve skupině Vysočina. Žákov-
ská liga má specifi kum, že se kro-
mě tabulek jednotlivých tříd počítá 
součtová tabulka všech čtyř roční-
ků dohromady. Prvních šest týmů 
v součtové tabulce hraje po odehrá-
ní základní části o prvenství, zby-
lých šest týmů o umístění.

 Žákovské týmy Dukly po základ-
ní části postoupily do skupiny o 
prvenství, kde získaly následující 
umístění. Osmá třída obsadila šes-
té místo a sedmá třída si polepšila 
na konečnou čtvrtou pozici. Třetí 
místa si ve skupině zajistily týmy ze 
šesté a páté třídy.

 Kromě zápasů v Žákovské lize se 
mládežnické týmy Dukly z jednot-
livých ročníků během soutěže a po 
jejím skončení zúčastnily několika 
celostátních a mezinárodních tur-
najů, ze kterých se vracely, v mnoha 
případech, s medailemi. 

 Co se nedaří, je dotáhnout do 
konce rekonstrukci HZS. Stadi-

on je ve špatném stavu a potřebuje 
generální rekonstrukci. Střecha již 
vyžaduje takovou pozornost, že při 
sněžení, při kterém napadne více 
jak 30 cm sněhu, musíme okamžitě 
zabezpečovat jeho shazování. No-
vými světly se střecha odlehčí, ale 
zvýšenou pozornost bude vyžado-
vat nadále. Pokud by se tento stav 
stadionu nezměnil, vyžadovalo by 
to neustále investice do řešení pro-
blémů vzniklých s provozem.

 Pevně věříme, že dojde k rekon-
strukci, a snažíme se minimalizovat 
investice. Zabýváme se skutečně jen 
tím nejnutnějším. Momentální in-
vestice řeší havarijní stavy, ale neřeší 
HZS jako celek. K řešení neuspoko-
jivého stavu stadionu musí bezpod-
mínečně dojít. Letošní investice na 
mantinely a světla jsou plně použi-
telné při budoucí kompletní rekon-
strukci. 

Jak dál s mládeží? 
Je v zájmu společnosti, aby co nej-

více dětí sportovalo. Sport pomáhá 
vychovávat mládež pro budoucí ži-
vot v dospělosti. Je nejlepší preven-
cí na neduhy moderní společnosti. 
Existuje spousta studií, které to po-
tvrzují. Existuje studie, která říká, 
že dolar investovaný do společnosti 
se vrací čtyřmi dolary do ekonomi-
ky. 

 Je známo, že v době vývoje sport 
příznivě ovlivňuje inteligenci člo-
věka. Je v zájmu nás všech vycho-
vávat budoucí generaci v souladu 
vědomostního a fyzického rozvoje. 
Došlo k podstatnému snížení pohy-
bových schopností u porevoluční 
generace. Společnost se musí opět 
zaměřit na komplexní výchovu, te-
dy i rozvoje pohybových schopnos-
tí, sportovních dovedností. Výcho-
va mládeže v Dukle je prvořadým 
cílem.

 Jaké je reálné postavení Dukly v 
našem hokeji? 

 Dukla postupně získává zpět po-
stavení ve strukturách ledního ho-
keje. Dnes máme přímého zástup-
ce Josefa Augustu v reprezentační 
komisi (zabývá se všemi reprezen-
tačními družstvy od „16“ až po se-
niory), v mé osobě má Dukla za-
stoupení v PV VV ČSLH (Poradní 
výbor Výkonného výboru). Účast-
níme se a jsou s námi konzultovány 
všechny důležité body týkající se 
ledního hokeje a ČSLH. Dukla by-
la při návštěvě hlavního metodika 
svazu pro mládež hodnocena velmi 
dobře, co se týče práce s mládeží, 
koncepce výchovy a materiálního 
zabezpečení mládeže.

 
 Bylo by možné, aby se vrátila 

zlatá éra Dukly nějak zpět? 
 Je naší vizí vrátit v budoucnu Duk-

lu zpět do extraligy. Je naší vizí, naším 
krásným snem, navázat na historické 
úspěchy Dukly. K tomu musíme ale 
dokázat splnit tři podmínky: 1. Mít 
odpovídající stadion. 2. Mládež mu-
sí dobře a dlouhodobě fungovat tak, 
aby dokázala vychovávat špičkové 
extraligové hráče. 3. Musíme mít od-
povídající rozpočet. 

 Dukla, co se týče výše rozpočtu, 
patří v současnosti mezi průměr. Vý-

še rozpočtu u jednotlivých klubů je 
ovšem nutné porovnávat podle stej-
né metodiky. Některé kluby nemají 
v rozpočtu provoz zimního stadionu, 
některým farmářským klubům platí 
extraligový celek část hráčů a jejich 
vybavení a někde platí trenéry mlá-
deže z rozpočtu školství a podobně. 

 V době největší slávy byla Dukla 
jedním z nejbohatších klubů. Nedo-
kážu si představit, že se nepokusíme 
vrátit Duklu tam, kam patří, že neu-
děláme vše pro to, abychom to doká-
zali. Věřím, že se to dokázat dá. 

 
 Co plánujete nového pro vaše 

fanoušky? 
 Zavedli jsme Fans Day, den fa-

noušků. Společenskou akci, oslavu 
nové sezony a nového školního roku, 
kde se představí kádr týmu pro sezó-
nu veřejnosti. Letos to bude 4. září 
u HZS. Co mě těší, je oboustranný 
vztah s fanoušky. Fanoušci organizují 
akce pro svůj klub. Třeba petiční ak-
ci za přestavbu stadionu, nebo účast 
v dresech klubu na jednání zastupi-
telstva města při jednání o záležitos-
tech týkajících se jejich klubu. 

 K zamyšlení je nízká účast při be-
sedách s hráči a vedením klubu, na 
internetu je každý z fans trenérem, 
ale účast na besedách tomu neod-
povídá. Fanoušci často přichází sami 
s nápady, když třeba připraví nějaké 
vánoční překvapení. Byl jsem pře-
kvapen, že fanoušky klubu jsou už 
děti v mateřské školce. Pravidelně 
pro ně organizujeme prohlídku zim-
ního stadionu a některé děti již při 
prohlídce měly na sobě dres Dukly. 
Při organizování akcí se pak zaměřu-
jeme na různé věkové skupiny.

Co čeká konkrétně fanoušky 
v nadcházející sezóně?

 Prodej permanentních vstupenek. 
Prodej bude doprovázen billboardo-
vou (3 billboardy po Jihlavě) a další 
kampaní, kde budou informace o 
tom, že majitel permanentky k ní od 
klubu obdrží jako dárek šálu, bude 
mít výhodnější cenu vstupného a ta-
ké, že během 1. zápasu 1. ligy bude 
z majitelů permanentek vylosován 
výherce dovolené v Chorvatsku. 

 Fans Day. Slavnostní zahájení sezo-
ny proběhne na venkovní ploše HZS 
4. září. Při  Fans day dojde k   před-
stavení hráčů  A týmu, představení 
nového dresu a autogramiádě. Pro 
děti bude k dispozici skákací hrad a 

soutěže o zajímavé ceny. Celá akce 
bude završena ohňostrojem odpalo-
vaným ze střechy stadionu.

Úvodní zápas. Nový ročník 1. ligy 
zahájí Dukla doma 15. září zápasem 
s Berounem. Nástup hráčů do toho 
zápasu bude pojat slavnostně, neboť 
při jejich vjezdu na led budou při-
praveny pyrotechnické efekty. 

Výstava. 17. září bude zahájena 
výstava o historii jihlavské Dukly 
v jihlavském muzeu s názvem „Ta 
Jihlavská naše Dukla…“, což bude 
unikátní příležitost, jak si prohléd-
nout dobové materiály, a nasát tak 
atmosféru z let, kdy Dukla udávala 
tón československému hokeji. Česká 
televize, konkrétně Robert Záruba, 
natáčí při této příležitosti dokument, 
který má zmapovat historii pomocí 
fi lmového záznamu. Jen znalec his-
torie Dukly ví, co to bylo „Tour de 
Dukla“. Výstavou chceme ukázat his-
torii Dukly a její vliv na dějiny měs-
ta.

Stadion. Na stadionu byly vyměně-
ny mantinely za nové, bezsloupkové, 
tudíž diváci budou mít nerušený vý-
hled na plochu. Rovněž bylo vymě-
něno nevyhovující osvětlení, které 
kromě podstatně nižší ekonomické 
náročnosti bude fotografům umož-
ňovat pořizování kvalitnějších sním-
ků, výhodou je rovněž okamžité 
vypnutí či zapnutí světel – tedy bez 
dosavadního několikaminutového 
postupného rozsvěcování. Fanoušci 
sami chystají akci na zvelebení HZS. 
Jak sami prohlásili: „Vždyť je náš, 
pojďme si ho vykrášlit“.

Internet. Průběžně se pracuje na 
některých spíše kosmetických změ-
nách na našich webových stránkách 
www.hcdukla.cz. 

Golf. Dosavadní golfové setkání 
partnerů klubu v Telči se změnilo na 
1. mistrovství Jihlavy v golfu. Le-
tošní ročník proběhne 28. srpna na 
hřišti Golf klubu v Telči.  Kromě po-
zvaných partnerů klubu se ho budou 
moci zúčastnit i golfi sté s trvalým 
bydlištěm v Jihlavě. O tom, že tato 
akce bude mít svou vysokou prestiž, 
svědčí i účast významných předsta-
vitelů nejen fi rem, města, kraje, ale i 
našeho státu. Účast potvrdila i před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Mi-
roslava Němcová.  -lm-

 Městská policie využívá městských kamer. „Na základě oznámení z obchodu 
na Masarykově oznámení byla zadržena dvojice pachatelů krádeže zboží. Stráž-
níci obdrželi oznámení o krádeži zboží spolu s popisem podezřelých osob,“ řekl 
Stanislav Maštera, zástupce ředitele MP. 

 Pomocí kamery na Masarykově náměstí byly hledané osoby nalezeny a byl 
sledován jejich pohyb. Následně byly tyto osoby zadrženy. U zadržených by-
lo zajištěno kradené zboží v celkové hodnotě 3 269 Kč. 

 Na ulici Okružní asistovali strážníci při řešení dopravní nehody, kdy pod-
napilý muž najel na ostrůvek před hotelem Jihlava, a havaroval. Orientační 
dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,35 promile alkoholu v krvi. 

 V areálu letního kina byl zjištěn podnapilý nezletilý mladík. V rámci běžné 
činnosti strážníci zadrželi celkem pět osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrá-
ní a tři osoby, které řídily vozidlo bez řidičského oprávnění.  -lm-

Kamery opět pomohly


