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Obě ledové plochy jsou plně využity
Hokejový klub Dukla vyhodnocuje uplynulou sezónu, která se
na rozdíl od většiny společností
netypicky uzavírá na konci dubna.
V hodnocení je i využití ledových
ploch jak na Horáckém zimním
stadionu (hala I.), tak na „zimáčku“, tedy v nově otevřeném Veřejném sportovišti pro lední sporty
(hala II.).
„Otevřením nové plochy se zásadním způsobem navýšily možnosti
především pro veřejnost, školy a školky. Nárůst využití těmito skupinami
je více než šest set procent. Amatéři
využili led o tři sta procent a mládež
o sto padesát procent více než v předchozí sezóně,“ bilancuje jednatel
HC Dukla Bedřich Ščerban.
Celkem byly obě plochy využity
po dobu 6.106 hodin (hala I. 2.385

hodin, hala II. 3.721 hodin). Takřka
polovinu času (47 %) led užívaly
mládežnické hokejové týmy, z 23 %
led využili amatérští hokejisté, děti
ze škol a školek strávily na ledě necelých 13 % rezervovaného času, veřejnost 8,7 %.
Profesionální tým Dukly využívá
pouze led v hale I., časově jej obsadí
z necelé jedné pětiny, v celkovém vyhodnocení pak „A tým“ zabere 7,4 %
procenta provozu na ledových plochách.
„Výhodou je, že profesionálové jsou
na ledě především v dopoledních hodinách, kdy by byl led hlavní haly nevyužitý,“ doplňuje jednatel Bedřich
Ščerban. Za uplynulou sezónu asi na
padesát hodin zabraly led hlavní haly
kulturní akce.
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Hokejová Dukla hospodařila
v souladu se zákony
Policie ČR ukončila vyšetřování
hospodaření hokejového klubu
HC Dukla Jihlava a výsledkem je
očištění jména dosavadního jednatele Bedřicha Ščerbana.
Vyšetřování se týkalo hospodaření
klubu v období 2008 – 2013, podle
policie je hospodaření v pořádku.
„Odkládám věc podezření ze spáchání
přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku…, kterého se měl dopustit
podezřelý,“ uvádí se mimo jiné v usnesení Policie ČR k údajným finančním
machinacím jednatele Dukly.
K vyšetřování došlo na základě trestního oznámení radního Jana Dršaty,
podaného 30. ledna letošního roku
bez vědomí Rady města. Na základě
trestního oznámení mělo dojít k odvolání Ščerbana z funkce jednatele.
Údajné špatné hospodaření mělo
spočívat v navýšení hospodářského
výsledku vykázáním sportovního
materiálu, nedostatečném vytvoření opravných položek u dlouhodobě
splatných pohledávek, v údajných
podezřelých půjčkách Bedřicha Ščerbana klubu, podezřelém vedení pokladny a pokladních knih, uzavírání
nevýhodných nájemních smluv, nevýhodného nákupu sportovního vybavení a podezření z krácení DPH.
Hospodaření klubu vyšetřovala
nejen policie, ale i finanční úřad. „Finanční úřad tam provedl hloubkovou
kontrolu a ten výsledek byl v podstatě stejný jako šetření Policie ČR,“ řekl
primátor Jaroslav Vymazal.

Jan Dršata si však za svým trestným
oznámením stojí. „Jsem přesvědčen
o tom, že tam problémy v účetnictví
byly, jak se však ukázalo, nejednalo se
o trestný čin, ale maximálně o přestupek,“ říká Dršata. Domnívá se, že
v důsledku jeho jednání se zvýšila
kontrolní činnost dozorčí rady a auditorů.
„Ve skutečnosti se dozorčí rada podrobně zabývala již delší dobu zjištěním auditu a pracovala na nápravě finanční situace Dukly i zlepšení
procesů tak, aby bylo vše v naprostém souladu se současnými postupy.
Výměna auditora proběhla ve všech
městských společnostech. Pan Dršata
byl navíc se všemi výsledky auditů a
zprávami dozorčí rady jako člen Rady
města seznámen. K podání trestního
oznámení přistoupil se značným časovým zpožděním po projednání materiálů,“ řekl náměstek primátora Rudolf Chloupek.
Na vyšetřování hospodaření Dukly
nejvíce osobně doplatil její jednatel Bedřich Ščerban. Jak uvedl, celá
kauza měla těžký dopad na jeho
manželku a dceru.
Primátor Vymazal již dříve s podáním trestního oznámení nesouhlasil.
„To jednání bylo nepochopitelné. Myslím si, že došlo opravdu k poškození
jména jak Dukly, tak pana jednatele,
potažmo i Rady města,“ vyjádřil se
Vymazal. Jak dále uvedl, vyzval radního Dršatu, aby zvážil omluvu všem
zúčastněným.
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Podlipnik a Zadražil zůstávají
K několika změnám došlo v kádru
hokejového klubu HC Dukla Jihlava na postech obránců. Po Tomáši
Kalábovi a Slovinci Mihovi Štebihovi podepsal v uplynulých dnech
novou dvouletou smlouvu také
druhý z dvojice Slovinců Matic
Podlipnik.
Zatím poslední uzavřená smlouva
s obráncem je s jednadvacetiletým hráčem Vojtěchem Zadražilem. Ten prodloužil smlouvu také o další dvě sezony. „Vidím v Dukle důvěru, kterou bych

chtěl vrátit co nejlepšími výkony. Navíc
máme s kluky v kabině výbornou partu,“
řekl po podpisu smlouvy Zadražil.
Naopak z Jihlavy odchází z rodinných důvodů obránce Václav Jaroš,
který bude v nadcházející sezoně
hostovat v Horácké Slavii Třebíč. Na
odchodu je také osmnáctiletý bek
Roman Čermák, který míří do extraligové Mladé Boleslavi. „Na Duklu
budu vzpomínat v dobrém, hodně mě
toho naučila, ale nabídka z extraligy se
neodmítá,“ řekl Čermák.
-vš-

Graf využití ledových ploch:

Fotbalisté otočili sezonu.
Na jaře patří k nejlepším

FOTBALISTÉ FC Vysočina si letos na jaře užili spoustu radosti a velmi pravděpodobně dosáhnou nejlepšího umístění v historii.
Foto: Michal Boček
JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina mají na dosah další zápis do
klubové kroniky. Kolo před koncem letošního ročníku figurují na
sedmé příčce tabulky a sahají po
historicky nejlepším umístění v
české elitní soutěži (maximem je
loňské 10. místo).
Jihlava prožila málo vídaný obrat o
360 stupňů. Vždyť po 15. kole podzimní části byla poslední a zralá na
prvoligového „padáka“. Pak ovšem
kouče Františka Komňackého vystřídal v křesle Petr Rada a žlutomodrý
soubor výrazně ožil. Pod taktovkou
Rady dosud posbíral v aktuální jarní
části 25 bodů (7 výher, 4 remízy,
3 porážky). Více jich uhrály pouze
celky na pohárových příčkách (Sparta Praha, Plzeň, Mladá Boleslav).
„Mám s bojem o záchranu zkušenosti, takže mohu říci, že bylo důležité, že
vedení klubu zachovalo po nepovedeném podzimu chladnou hlavu a dalo
nám prostor pro práci. Tento postup
se vyplatil,“ glosoval Rada, kterého
fanoušci oslavují jako trenérského
„mága“. „Já na tohle moc nedám. Pří-

zeň diváků je vrtkavá. Ve Slavii mi
nejdříve chtěli dávat hobla, a za chvíli
jsem byl lampasák a „zelená hlava“,“
dodal s úsměvem Rada, jenž v nejbližší době podepíše s FC Vysočina
dvouletou smlouvu.
Fanoušci doufají, že Jihlava udrží
rovněž kanonýra Harise Harbu,
autora zatím 13 ligových branek
(klubový rekord). Kde bosenský
„sniper“ přišel k tak dobré formě?
„Vděčím za ni spoluhráčům. Týmu
se daří, podáváme vynikající výkony, a já z toho těžím,“ řekl skromně
Harba, aspirující na cenu pro nejlepšího hráče a cizince letošního
ročníku.
Pořadí Gambrinus ligy po 29.
kole: 1. Sparta Praha (76 bodů), 2.
Plzeň (65), 3. Mladá Boleslav (50),
4. Liberec (47), 5. Teplice (43), 6.
Slovácko (40), 7. Jihlava (37), 8.
Dukla Praha (35), 9. Jablonec, 10.
Brno (oba 34), 11. Ostrava (32), 12.
Příbram (31), 13. Slavia Praha (30),
14. Bohemians 1905 (29), 15. Sigma
Olomouc (28), 16. Znojmo (27).
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