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Již před rokem na SK Jihlava svou 
sportovní činnost obnovil florbalový 
oddíl. O vedení tohoto oddílu se stara-
jí lidé, kteří jsou držiteli trenérských 
licencí a samotní hráči i hráčky, které 
mají zkušenost i s extraligovým flor-
balem. Během jednoho roku se nám 
podařilo zdvojnásobit počet kategorií 
a členů. Ke kategoriím přípravka, žá-
kyně, dorostenky a ženy, přibyly kate-
gorie mužů, ml. a str. žáků a dorosten-
ců. V loňské sezoně byl nejúspěšnější 

tým žen, který postoupil do 1. ligy. 
Přes dosažené úspěchy je však pro 

klub tou největší prioritou šířit oprav-
dovou myšlenku sportu, tedy fair play, 
zábavu, rozvoj fyzických i morálních 
hodnot sportovce. 

PŘIDEJ SE K NÁM! Nábor probíhá 
NEUSTÁLE! Kontaktovat nás můžeš 
na: Tel.: 603 524 624, na FACEBOO-
KU – Florbal SK Jihlava nebo na na-
šich stránkách www.florbaljihlava.cz.
 -tz-

Na Mistrovství Evropy ve vodním ly-
žování za vleky do 19 let se stala mis-
tryní Evropy v nejcennější disciplíně 
- kombinace - jihlavská studentka gym-
názia Kateřina Švecová. Svůj titul pod-
pořila ještě druhým místem ve skoku a 
třetím ve slalomu, páté místo obsadila 
v tricích. Je jedinou závodnicí své kate-
gorie, která se dostala do finále všech 
tří disciplín. Mistrovství se jelo v pol-

ském Augustowu od 18. do 20. září.
Katka si tak rozšířila svoji letošní 

sbírku z ME, když o prázdninách získa-
la bronz na ME dospělých za čluny, kte-
ré se jelo v Paříži. Je jedinou reprezen-
tantkou ČR, která reprezentovala na 
člunech i za vleky. Stejně tak je jedinou 
závodnicí v Evropě, která dokázala zís-
kat medaile na ME za vleky i za čluny.
 -lm-

Nábor fl orbalového SK Jihlava

Švecová je mistryní Evropy

JIHLAVSKÁ Kateřina Švecová se stala mistrem Evropy v kombinaci vodního lyžo-
vání. Foto: archiv MMJ

FLORBALOVÉ SK Jihlava je dobrou příležitostí pro jihlavskou mládež, jak se spor-
tovně vyžít. Foto: archiv MMJ

Fotbalistům prvoligové Jihlavy se 
nedaří. Po osmi odehraných kolech 
Synot ligy se sice zuby nehty s pěti zís-
kanými body drží na poslední nese-
stupové příčce, ale na záda jim dýcha-
jí pražští Bohemians 1905 (4 body) a 
poslední ostravský Baník s jedním bo-
dem.

Už dva zápasy má tým z Vysočiny 
zbrusu nově složený realizační tým. 
Představenstvo FC Vysočina před do-
mácím utkáním s Duklou Praha (2:2) 
odvolalo dosavadního hlavního kouče 
Luďka Klusáčka a do funkce instalova-
lo sportovního manažera Milana Bok-
šu. Skončil i asistent Marek Zúbek.

Novému lodivodovi se ale zatím ne-
daří nastartovat Jihlavany hlavně na 
půdě soupeře. Na domácí půdě v prv-
ním zápase získal proti Dukle bod, 
ale venku je to pořád bída. Stejně jako 
Klusáček, ani Bokša zatím nedokázal 
bodovat.

Naposled v Příbrami inkasovali jeho 
svěřenci čtyři branky a odjeli poraže-
ní 1:4. Nyní je v rámci 9. kola Synot li-
gy před Vysočinou těžký úkol. V neděli 
4. října přivítá na stadionu v Jiráskově 
ulici od 18 hodin mistrovskou Viktor-

ku Plzeň.
Duel v Příbrami podle Bokši přine-

sl zklamání. „Tentokrát nám schop-
nost rvát se o výsledek chyběla. Klíčem 
k úspěchu mělo být to, komu se podaří 
získávat odražené balóny, jenže v tom-
to ohledu jsme většinou byli druzí,“ do-
plnil jihlavský lodivod. 

Na zápas s Plzní se ale tým připra-
ví dobře. „Musíme teď mančaft znovu 
zaktivovat a zapracovat na nárůstu se-
bevědomí hráčů, které se pak následně 
může promítnout do herního projevu. 
Otázkou samozřejmě bude podoba zá-
kladní sestavy, v níž musíme zohlednit 
představu o naší hře i sílu soupeře. Vě-
řím, že na duel proti Plzni budeme při-
pravení,“ dodal stratég. 

Podle mluvčího klubu Miroslava 
Fukse je k dispozici dostatečný počet 
vstupenek. K nákupu můžete využít 
internetového prodeje přes síť společ-
nosti Ticketportal nebo přímo na sta-
diónu FC Vysočina v den utkání, kde 
budou vstupenky k dispozici na všech 
pokladnách stadiónu, který své brány 
otevře v 16.30 hodin. Dalším domácím 
střetnutím bude 25. října od 18 hodin 
duel Slovanem Liberec.   -kra-   

PŘED ROKEM slavili fotbalisté FC Vysočina senzační vítězství proti Plzni. Dokážou 
českého mistra obrat o body i v neděli 4. října? Zápas 9. kola Synot ligy na stadionu 
v Jiráskově ulici začíná v 18 hodin. Foto: David Kratochvíl

FC Vysočina přivítá mistra z Plzně!

Prvoligoví hokejisté jihlavské Dukly 
nemohou být s prvním měsícem soutě-
že zcela spokojeni.

Odehráli v něm do uzávěrky vydání 
Novin jihlavské radnice celkem osm 
mistrovských zápasů, ze kterých vytě-
žili dvanáct bodů, což je padesátipro-
centní úspěšnost. V prvních třech zá-
pasech sice zvítězili a nakrátko ovládli 
čelo tabulky, poté se týmu výsledkově 
přestalo dařit.

Trenérské duo Petr Vlk a František 
Zeman trápí zejména post brankáře. 
Gólman Honzík, který byl zamýšlen 
jako jednička týmu, je stále zraněný, 
proto si vedení Dukly vypomohlo ně-
kolika starty brankáře z Karlových 

Varů Habalem a do mistrovských zá-
pasů zasáhl v pěti případech teprve 
patnáctiletý jihlavský odchovanec Ja-
kub Škarek.

V prvním utkání sezony zvítězi-
la Dukla v Litoměřicích 4:1 a stejným 
brankovým poměrem porazila na do-
mácím ledě Ústí nad Labem. Násle-
dovalo utkání v Šumperku, kde Jihla-
va zvítězila v prodloužení 5:4. Smolný 
zápas odehráli jihlavští hokejisté na 
domácím ledě ve 4. kole, kdy slibně 
rozjetý zápas s nováčkem z Přerova a 
náskok 2:0 neudrželi, soupeř vyrovnal 
na 2:2 a v loterii samostatných nájezdů 
pak byl úspěšnější soupeř.

Následovala prohra 3:1 na Kladně a 

Začátek sezony se Dukle příliš nevydařil
poté i domácí porážka od Benátek nad 
Jizerou 4:2. V zatím předposledním 
utkání v září sice Dukla naplno bodova-
la v Prostějově, kde po výhře 2:0 slavil 
brankář Škarek svoji první vychytanou 
nulu v mistrovském zápase v seniorské 
soutěži.

Poslední zářijové utkání sehráli hoke-
jisté Dukly na domácím ledě a soupe-
řem jim byl exextraligový celek Slavie 
Praha. Před velmi pěknou návštěvou se 
hrál kvalitní hokej, ovšem se smolným 

koncem pro domácí, kteří neudrželi 
jednobrankové vedení a po třech inka-
sovaných gólech ve třetí třetině odešli 
z ledu po prohře 4:2 s prázdnou.

Již tuto sobotu 3. 10. se v Jihlavě ode-
hraje tradiční derby Vysočiny s Horác-
kou Slavií Třebíč a k vidění budou na 
Horáckém zimním stadionu v říjnu ješ-
tě další čtyři zápasy. Dukla se střetne 
12. 10. s Havířovem, 14. 10. s Litomě-
řicemi, 21. 10. se Šumperkem a 28. 10. 
s Kladnem.  -vš-


