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Tento měsíc budou zahájeny kur-
zy pohybu pro maminky s dětmi od 
prvních krůčků do čtyř let. Cvičení 
je zaměřené nejen pro děti, ale i je-
jich maminky, které jsou do cvičení 
rovněž zapojeny.

V místě je k dispozici restaurace s 
možností přihřátí příkrmů pro mi-
minka. Parkování je možné na při-
lehlých parkovištích u areálu. Uvnitř 
budovy je vyhrazen prostor pro ko-
čárky. 

Cvičení probíhá pod vedením pe-
dagoga a lektorky Lucie Mayerové 
(15letá praxe učitele TV) a sportov-

ní trenérky Anety Hvězdové (10letá 
praxe cvičení s dětmi).

Kurzy:
každý pátek 10.30-11.30 hodin 

a 11.30-12.30 hodin od 18. 10. do 
28. 3. 2014 kromě 21. 12. 2013 - 9. 
1. 2014 (vánoční prázdniny) a

10. - 15. 3. 2014 (jarní prázdniny).
Zájemci se mohou přihlásit tele-

fonicky do 10. 10. 2013.
603 178 362 - Aneta Hvězdová 

(email: anetabendlova@seznam.cz)
737 164 464 – Lucka Mayerová 

(email:luckamayerova@centrum.cz).
 -lm-

Maminky s dětmi mohou 
cvičit v Teniscentru

Prvoligoví hokejisté HC Dukla Ji-
hlava zatím dělají svým příznivcům 
v nové sezoně radost. Přestože se 
trenérská dvojice Petr Vlk a Fran-
tiček Zeman potýká zkraje sezo-
ny s množstvím drobných zranění 
svých svěřenců, na ledě to není vidět 
a Dukla pravidelně sbírá body.

Na úvod ligy přijel do Jihlavy 11. 
září nováček z Havířova. Podal dob-
rý výkon, ale dvě rychlé branky 
zhruba v polovině hrací doby zajis-
tily Dukle tři body. Hosté korigovali 
až v závěru zápasu – 2:1. Také dru-
hý domácí zápas o tři dny později ji-
hlavští hráči zvládli. 

Soupeřem jim byl celek Benátek 
nad Jizerou. Domácí si průběh zápa-
su pohlídali a po šedesáti minutách 
hry odcházeli z ledu s výhrou - 4:1. 
První venkovní zápas sehrála Duk-
la 18. září na severu Čech v Mostě. 
Jihlava soupeře přehrávala po celý 
zápas a domů na Vysočinu se vracela 
s výhrou – 5:2.

Prvním vážnějším soupeřem Duk-
ly byl 21. září na Horáckém zimním 
stadionu v Jihlavě loňský čtvrtfi nálo-
vý přemožitel týmu z Vysočiny HC 
Slovan Ústečtí Lvi. Hosté sice v prv-
ní desetiminutovce vedli o jeden gól, 
ale poté se již v každé třetině jednou 
prosadili domácí, takže i čtvrtý zápas 
v řadě byl vítězný – 3:1.

První porážku utrpěli jihlavští ho-
kejisté 25. září na ledě největšího 
kandidáta na postup do baráže o 
extraligu v Mladé Boleslavi. Jihlav-
ští střelci se neprosadili ani jednou 
a prohráli – 4:0. Další těžký soupeř 
čekal Duklu na domácím ledě 28. 
září. 

V průběhu zápasu domácí prohrá-
vali již 2:4, ale ještě do druhé pře-
stávky se jim podařilo vyrovnat. O 
dvou bodech za výhru v prodloužení 
se postaral Zeman – 5:4pp. Zatím 
poslední utkání před uzávěrkou vy-

dání Novin jihlavské radnice sehráli 
svěřenci trenérů Vlka a Zemana po-
slední zářijový den na jihu Čech. 

Dukla byla v utkání místy lepším 
celkem, třikrát zachránila domácí 
tým po střelách jihlavských hráčů 

tyčka jejich branky, ale gól v šedesáti 
minutách hry nepadl. V prodloužení 
byli šťastnější domácí, kteří využili 
přesilovku a za výhru získali bod na-
víc. Dukla prohrála tím nejtěsnějším 
výsledkem – 1:0.

Hráč prvoligového týmu malé kopané SOME 
Vysočina Prachárna Robin Demeter bude v nad-
cházejících dnech reprezentovat Českou republi-
ku na mistrovství Evropy v malé kopané v Řecku.

Třiadvacetiletý útočník si defi nitivní místo v čes-
kém výběru zajistil po nedávném přípravném zá-
pase v Chorvatsku, ve kterém sice Češi dvakrát 
vedli, ale nakonec odešli poraženi 3:2. Demeter 

byl autorem prvního gólu a na druhý přihrál.
Odchovanec fotbalového klubu FC Vysočina je v reprezentačním výběru 

na miniEuro jako jediný z Vysočiny. Šampionát začíná 9. října a zúčastní se 
ho šestnáct týmů. Česká reprezentace není bez nadějí na medaili, protože 
na předchozích šampionátech již cenné kovy získala.  –vš-

Dukla začala sezonu velmi dobře

FILIP SEMAN, vlevo, nová posila jihlavských hokejistů pro tuto sezonu se v doposud šesti odehraných zápasech trefi l do 
černého ve čtyřech případech. V zápase s Olomoucí překonal soupeřova gólmana hned dvakrát.  Foto: Vladimír Šťastný

Robin 
Demeter

Demeter vyráží na EURO

JIHLAVA (cio) – Nebezpečně 
blízko sestupovým břehům se po-
hybují prvoligoví fotbalisté FC Vy-
sočina. Zatímco loni patřilo Jihla-
vanům po 10. kole soutěže osmé 
místo tabulky (14 bodů), letos fi gu-
rují na čtrnáctém místě (7 bodů).

Přestože žlutomodří nezopakovali 
úspěšný vstup do minulé sezony, pa-
nika není namístě. Mezi celky v dolní 
polovině tabulky zatím nejsou výraz-
nější rozdíly, navíc FC Vysočina ne-
ztratil, s výjimkou utkání na Slovác-
ku, příliš důležitých bodů.

Čtrnáctý FC Vysočina nepanikaří
„Nepanikaříme. Zatím jsme nestačili 

většinou na týmy, které byly nad naše 
síly. Je třeba si přiznat a uvědomit, že 
náš kádr má určitou kvalitu, ale záro-
veň své limity,“ řekl jihlavský trenér 
František Komňacký po nezdaru 
v Mladé Boleslavi.

Výčet dosavadních soupeřů mu 
dává za pravdu. Sparta Praha, Libe-
rec, Teplice, Sigma Olomouc, Bo-
leslav a mistrovská Plzeň, všichni 
tito soupeři mají ambice postoupit 
do evropských pohárů, a tudíž mají 
soupisky nabité kvalitními fotbalis-

ty. V utkáních s nimi mohl FC Vy-
sočina jenom získat, nikoli ztratit.

Podzimní zápasy pravdy s rovno-
cennými protivníky - s Bohemians 
1905, Brnem, Ostravou, Příbramí 
a znovu Slováckem – Komňackého 
svěřence teprve čekají.

„Proti nim máme mnohem vět-
ší šanci na bodový zisk,“ ví dobře 
kouč.

Jihlava čeká na prvoligovou vý-
hru od 1. září, kdy zdolala v do-
mácím prostředí pražskou Slavii. 
Následovaly prohry v Olomouci, 
Mladé Boleslavi a doma s Plzní. 

Proti Hanákům a Západočechům 
přitom družina kapitána Vaculíka 
nepodala vůbec špatný výkon.

„Třeba v zápase s Plzní jsme ode-
hráli možná nejlepší poločas za do-
bu mého působení na Vysočině. Když 
budeme takto hrát, věřím, že budeme 
i bodově úspěšnější,“ vzhlíží Kom-
ňacký k lepším zítřkům.

Pochvalně se na adresu žluto-
modrých vyjádřil uznávaný trenér 
plzeňských šampiónů Pavel Vrba. 
„Bodový zisk Jihlavy neodpovídá to-
mu, jaký hraje fotbal. Doplácí na to, 
že chce být aktivní a hrát kombinač-
ně. Jsem přesvědčen, že se dostane do 
klidného středu tabulky.“  

Aby splnil Vrbovu prognózu, mu-
sí FC Vysočina zapracovat během 
následující reprezentační přestávky 
na defenzivě. -cio- 


