
STRANA     32 Sport / Kultura NJR - DUBEN  2013

Masarykovo náměstí od 16.00 – hlavní program:
16.00 Čaroděj CAVE – hadí mág
17.00 BOBO divadlo – soutěže, písničky pro děti
 vyhodnocení nejlepších masek čarodějů 

přítomných na náměstí
 vyhodnocení soutěže MŠ a ZŠ o nejlepší 

čarodějnici
18.00 PETRA ČERNOCKÁ – SAXANA DĚTEM
19.00 hudební skupina BAND 007
20.00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD  |  trasa: 

Masarykovo náměstí, ul. Matky Boží, Věžní, 
Benešova, Masarykovo náměstí

20.00 hudební skupina PRAŽCE
21.15 OHŇOVÁ SHOW – skupina NOVUS ORIGO 

z Polné
moderátor Českého rozhlasu Region 
Robin ŠALAMON

doprovodný program:
výstava čarodějnic – soutěž MŠ a ZŠ o nejlepší vyro-
benou čarodějnici  |  atrakce pro děti – skákací hrad, 
jízda vláčkem, dětský jumping, nafukovací balónky  
|  výtvarné dílny DDM Jihlava, malování čarodějnic, 
malování na obličej, ...  |  živý oheň v otevřených 
koších po celou dobu akce, hořící svíce – opékání 
špekáčků, párků, vuřtů – možnost jejich zakoupení 
ve stánku na místě.  |  na náměstí prodej lampionů 
v omezeném množství  |  stánky s občerstvením, 
cukrovou vatou, ...

Statutární město Jihlava, Agentura TIME 

a Společnost přátel dělostřelby ve spolupráci 

s Českým rozhlasem Region zvou na akci  

30. dubna 2013

partneři:

mediální 
partneři:

Slet čarodějnic, čarodějů a pálení čarodějnic

Společnost 
přátel 
dělostřelby

FC Vysočina pokračuje 
v připisování bodů

JIHLAVA – Fotbalová Gambrinus 
liga ukrojila z letošní sezony více než 
polovinu svého programu. 10 kol 
před koncem zuří líté boje na obou 
koncích tabulky. Fanoušky FC Vyso-
čina logicky nejvíce zajímá, zdali no-
váček nejvyšší soutěže udrží přísluš-
nost k tuzemské elitě. 

Jihlava počítá každý bodík. V pro-
bíhající jarní části jich dosud získala 
pět. „Připisujeme, což je důležité. Tři 
body byly dnes důležitější než výkon,“ 
řekl středopolař Václav Koloušek po 
domácím vítězství 1:0 nad Mladou 
Boleslaví.

Úspěch v tomto odloženém utkání, 
jehož sehrání v původním termínu 
neumožnily špatné klimatické pod-
mínky, byl pro FC Vysočina velice 
důležitý. Svěřenci trenéra Františka 
Komňackého jím ukončili čtyřzápa-
sové čekání na prvoligovou výhru, 
respektive vstřelenou branku. Gólo-
vý půst, trvající 411 minut, paradox-
ně ukončila hlavička defenzivního 
záložníka Tomáše Rady.

„Dlouho jsem se v lize netrefi l. Přišlo 
to v nejvhodnější okamžik. Máme tři 
body a jsme za to velice rádi. Potřebo-
vali jsme je jako sůl,“ konstatoval au-
tor vítězné branky.

Jihlavané do té doby tápali. Po 
domácích bezgólových plichtách 
s Hradcem Králové a Libercem pro-
hráli na půdě olomoucké Sigmy 0:3. 
Výsledek z velké části zapříčinilo vy-
loučení středopolaře Karola Karlíka.

„Tento moment výrazně ovlivnil dění 
na hřišti. V plném počtu bychom byli 

DEFENZIVNÍ záložník Jihlavy Tomáš Rada (ve žlutém) sňal ze svých spoluhrá-
čů střelecké prokletí.  Foto: Michal Boček

 Gambrinus liga
JIHLAVA – HRA DEC 
KRÁLOVÉ 0:0

JIHLAVA – LIBEREC 0:0

OLOMOUC – JIHLAVA 
3:0 (0:0)
Branky: 49. Ordoš, 51. Schulmeis-
ter, 54. Doležal.

JIHLAVA – MLADÁ 
BOLESLAV 1:0 (0:0)
Branka: 50. Rada.

 Pohár České pošty – osmifi nále
SPARTA PRA HA – JIHLAVA 
1:1 (1:1), na penalty 3:2
Branky: 34. Bednář, rozhodující 
penalta Lafata - 22. z pen. Kolou-
šek.

schopni čelit ofenzivní síle soupeře a do-
kázali bychom být nebezpeční z rych-
lých brejků. Takto, oslabeni o jednoho 
hráče, jsme nebyli konkurenceschopní,“ 
poznamenal kouč Komňacký.

FC Vysočina se v březnu rozlou-
čil s českou pohárovou soutěží, když 
v odvetě osmifi nále podlehl na praž-
ské Letné tamní Spartě 1:2 po penal-
tovém rozstřelu. V řádné hrací době 
skončil zápas remízou 1:1, stejně jako 
první utkání, a tak přišla na řadu lote-
rie v podobě pokutových kopů. Hosté 
při nich selhali hned třikrát...   -cio-

Výsledky


